


ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร�



ด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า  คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน  

บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน)

 เสียงสะอื้นทั่วแผ�นดินสิ้นพ�อหลวง ดั่งดาวดวงเดือนดับลับลาหาย
พระภูมินทร�เสด็จแล�วสู�แดนไกล สวรรคาลัย ธ สถิตนิจนิรันดร�
 น�อมอาลัยถวายองค�พระผ�านฟ�า ธ คลาดคลาร�างราษฎร�แล�วสู�สวรรค�
พระมหากร�ณาองค�ราชัน ราษฎร�ไทยนั้นน�อมสํานึกมิร��คลาย
 ธ สถิตอยู�คู�ไทยในดวงจิต ทรงเป�นนิจนิรันดร�มิจางหาย
เสด็จแล�วเพียงพระวรกาย น้ําพระทัยยังเป��ยมล�นพ�นประมาณ
 ธ ทรงเป�นแบบอย�างทางชีวิต ทรงนิรมิตสุขแด�ชนชาวสยาม
พระราชปณิธานพระองค�ท�านจักขอตาม เจริญงามตามองค�พระภูมี
 น�อมสํานึกพระมหาการ�ณย�ราษฎร� อภิวาทค�อมบังคมพระทรงศรี
วอนเทพไท�รายล�อมพระภูบด สู�พระที่ทิพยอาสน�นิวาสวัง

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ในหัวใจของปวงชนชาวไทย	 ด้วย
พระมหากรุณาธิคุณ	และพระอัจฉริยภาพของพระองค์อันเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก	อาทิ	ด้าน	ดนตรี	ด้านศิลปะหลายแขนง
และดา้นวทิยาศาสตร	์อกีท้ังทรงเป็น	ท้ังนกัคิดและนกัปฏบัิตไิปพรอ้มๆ	กนั	ทุกสิง่ท่ีทรงคดิและปฏบัิตจิะทรงคำานงึถงึประโยชน์
สุขของประชาชนของพระองค์เสมอ	 เพราะทรงเป็นผู้นำาท่ียิ่งใหญ่	 ผู้ทรงดำารงคุณสมบัติของความเป็นผู้นำาอย่างสมบูรณ์
 
 ธ ทรงเปนแบบอย่างท่ีดี :	 ทรงเป็นแนวทางให้พสกนิกรถือเป็นแบบอย่างในการทำางานและในการดำาเนินชีวิต	 ด้วย
ทรงดำารงอิทธิบาท	4	อย่างสมบูรณ์	คือ	ฉันทะ	วิริยะ	จิตตะ	วิมังสา	ที่พสกนิกรรับรู้ได้ชัดเจน
 
 ธ ทรงเปนผู้เสียสละ :	ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อความสุขของพสกนิกรมาโดยตลอด

 ธ ทรงเปนผูใ้ห้ :	ทรงมีเมตตาจติตอ่ปวงชนชาวไทยอย่างเหลอืลน้เกนิกวา่จะพรรณนาได	้ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยและ
พระวรกายเพื่อพสกนิกรของพระองค์	อย่างไม่ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย	ด้วยทรงดำารงพรหมวิหาร	4	อย่างครบถ้วน
คือ	เมตตา	กรุณา	มุทิตา	อุเบกขา

	 คนไทยทุกคนไม่มีใครอยากให้พระองค์เสด็จจากเราไป	แต่ก็ต้องระลึกตามคำา	สอนของพระพุทธเจ้าที่ว่า	 ใดๆในโลก
ล้วนอนิจจัง	 แต่ที่เราคนไทยทุกคนต้องภูมิใจและสุขใจก็	 คือ	พระองค์ท่านได้ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจเสร็จสิ้นแล้วอย่าง
สมบูรณ์ย่ิงถงึวาระแลว้ท่ีดวงจติของพระองคจ์ะไดท้รงพกับ้าง	แตเ่ช่ือวา่พระองคท่์านไม่ไดท้รงห่างจากเราเลย	สายพระเนตร
ของพระองค์ท่านยังคงเป็นทิพยเนตรคอย	สอดส่องดูแลพสกนิกรของพระองค์อยู่เสมอ

	 ดังนัน้	ปวงข้าพระพุทธเจา้ท้ังหลาย	จะขอเจรญิรอยตามเบ้ืองพระยุคลบาท	รำาลกึถงึพระราชปณธิาน	พระบรมราโชวาท	
และพระราชดำารัสที่พระองค์ได้พระราชทานไว้เป็นแนวทางปฏิบัติสืบไป

น�อมเกล�าน�อมกระหม�อมถวายราชสดุดี



บันทึกจากหน�าปก

	 บริษัท	 ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล	 จำากัด	 (มหาชน)	 ได้จัดโครงการประกวด
ภาพจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	2	วาระ
คือ	 ในปีพุทธศักราช	2545	 และพุทธศักราช	2548	 เพ่ือเปิดโอกาสให้ศิลปินท่ัวประเทศ
ได้ถ่ายทอดความรู้สึก	 ความประทับใจ	 และความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านบนผลงาน
ภาพจิตรกรรม	โดยร่วมกับหอศิลป์	มหาวิทยาลัยศิลปากร		บริษัทฯ	ได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ
และศิลปินผู้มีช่ือเสียงร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน	 ซ่ึงในแต่ละวาระมีศิลปินส่งภาพ
เข้าประกวดเป็นจำานวนมากกว่า	400	 ภาพ	 และผลงานท่ีได้รับรางวัลมีความงดงาม
ทรงคุณค่าแห่งศิลป์	 สะท้อนความจงรักภักดี	 และสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์
เป็นอย่างยิ่ง	 และได้จัดการประมูลภาพเพ่ือมอบรายได้คร่ึงหนึ่งให้แก่ศิลปินเจ้าของภาพ	
และอีกครึ่งหนึ่งบริจาคสมทบทุน	(การกุศลสมเด็จย่า)	อีกทั้งได้คัดเลือกภาพที่ได้รับรางวัล
มาจัดทำาปฏิทินเฉลิมพระเกียรติ	ปีพุทธศักราช	2546	และพุทธศักราช	2549	เพื่อให้บริษัท
ในเครือสหพัฒน์ร่วมบริจาคเงินเพ่ือนำาปฏิทินเป็นอภินันทนาการแก่คู่ค้า	ร้านค้าและผู้มีอุปการคุณ
และนำาเงนิบรจิาคท้ังหมดมอบให้	“มูลนธิริาชประชานเุคราะห์	ในพระบรมราชูปถมัภ์”	เป็นเงนิ
ครั้งละ	12,000,000	บาท



โครงการประกวดภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
“ในหลวงในหัวใจของศิลปน”

ปีพุทธศักราช	2545	ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา	75	พรรษา

โครงการประกวดภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
“60 ปี เย็นศิระเพราะพระบริบาล”

ปีพุทธศักราช	2548	ในโอกาสงานฉลองศิริราชสมบัติ	60	ปี



ผมขออ�ร�ธน�อำ�น�จคุณพระศร�รัตนตรัย 
พระสย�มเทว�ธิร�ช สิ�งศักดิ์สิทธิ์ และพลังแห่ง
คุณธรรม คว�มดีทั้งหล�ย โปรดดลบันด�ล
ให้ท่�นผู้ถือหุ้น กรรมก�ร และผู้บริห�ร ตลอด
จนพนักง�นบริษัท ไอ.ซี. ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล 
จำ�กัด (มห�ชน) ทุกท่�น ประสบแต่คว�มสุข 
คว�มเจริญ สุขภ�พ พล�น�มยัสมบูรณ์แข็งแรง
 และสัมฤทธิผ์ลใน สิ�งทีพ่�งปร�รถน�ทกุประก�ร  

ในศุภวาระดิถีข�้นปใหม พ�ทธศักราช 2560 นี้



 วันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 พสกนิกรชาวไทยต้องพบกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด  
เมือ่พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช พอ่หลวงของชาวไทยทุกคนไดเ้สดจ็สวรรคต   
ยังความโศกเศร้าทั่วทั้งผืนแผ่นดินไทย ปวงข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และ
พนักงานของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด (มหาชน) ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาท่ีสุดมิได้ และจะขอเจริญรอยตามเบ้ืองพระยุคลบาท รำาลึกถึง
พระราชปณิธาน พระบรมราโชวาท และพระราชดำารัสที่ได้พระราชทานไว้แก่ปวงชนชาวไทยเปน
แนวปฏิบัติสืบไป
 สภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปี 2559 มีการฟนตัวข้ึนบ้าง ด้วยอัตราการขยายตัวของ
จีดีพีที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.8 ในปี 2558 เปนประมาณร้อยละ 3 ตามประมาณการของธนาคาร
แห่งประเทศไทย แต่ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจในภาพรวมจะส่งสัญญานของการเจริญเติบโตท่ีดีข้ึน
คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ก็มิได้ปล่อยให้ธุรกิจของบริษัท เติบโตเองไปตามสภาวะ
เศรษฐกิจมหภาค ในทางตรงกันข้าม คณะผู้บริหารได้เฝ้าติดตามสภาวะเศรษฐกิจในระดับจุลภาค 
โดยวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจอยู่ตลอดเวลา และได้
เตรียมแผนปฏบัิตกิารรองรับการเปลีย่นแปลงดงักลา่วอย่างใกลชิ้ด เพือ่ให้ธรุกจิของบรษัิทสามารถ
ดำาเนินการไปได้อย่างต่อเน�่องและมีประสิทธิภาพ ผมได้ติดตามและรับทราบแผนการดำาเนินงาน  
และผลงานของคณะผูบ้ริหารอยา่งตอ่เน�อ่ง ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถงึความอุตสาหะและการเอาใจใสข่อง
คณะผู้บริหารในการพัฒนาธุรกิจของบริษัท 
 ผมมีความยินดีท่ีจะเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบการดำาเนินงานของคณะกรรมการและ
ผู้บริหาร ในปี 2559 บริษัทฯ สามารถทำากำาไรก่อนภาษีจากผลประกอบการได้ถึง 920.49 ล้านบาท  
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากกำาไรในปี 2558 ในอัตราร้อยละ 17.43 ส่งผลให้มีกำาไรต่อหุ้นเท่ากับ  2.84  บาท/หุ้น
และกำาไรของบริษัทส่งผลให้ผลตอบแทนการลงทุนท่ีเทียบเคียงจากราคาหุ้นของบริษัท ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ อยู่ในอัตราร้อยละ 9.23 ซึ่งสูงกว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ หรือการ
ฝากเงินในธนาคารพาณิชย์โดยท่ัวไป ซ่ึงผมต้องขอช่ืนชมคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
ทุกท่าน ที่มีส่วนทำาให้บริษัทของเราสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเน�่อง ไม่ว่าบริษัทฯ จะต้องเผชิญ
กับอุปสรรคใดๆ ก็ตาม
 ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560 นี้ ผมขออาราธนาอำานาจคุณพระศรีรัตนตรัย
พระสยามเทวาธริาช สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์และพลงัแห่งคณุธรรมความดท้ัีงหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านผู้
ถอืหุ้น กรรมการและผูบ้รหิาร ตลอดจนพนกังานบรษัิท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นช่ันแนล จำากดั (มหาชน)  
ทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง  และสัมฤทธิ์ผลในสิ่ง
ที่พึงปรารถนาทุกประการ

ส�ส์นจ�กประธ�นกรรมก�ร

บุญเกียรติ  โชควัฒนา
ประธานกรรมการบริษัท

บุญเกียรติ  โชควัฒนา
ประธานกรรมการบริษัท



ดร. ธีระพงษ์  ว�กิตเศรษฐ
กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ

บุณยสิทธิ์  โชควัฒนา
กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ธรรมรัตน์  โชควัฒนา
กรรมการผู้อำานวยการ	และรองประธานกรรมการบริหาร

บุณยสิทธิ์  โชควัฒนา บุญเกียรติ  โชควัฒนา
ประธานกรรมการบริษัท	และประธานกรรมการบริหาร

อมร  อัศวานันท์
กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ

นพพร  พงษ์เวช
กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ

6

คณะกรรมก�รบริษัท รายงานประจําป 2559

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - ความสำาเร็จของงานอยู่ที่คุณภาพของคน



สมพล  ชัยสิร�โรจน์
กรรมการ

มัญชุสา ธีรพงษ์พ�พัฒน์
กรรมการ

 กอบสุข แสงสวัสดิ์
กรรมการ

มนู  ลีลานุวัฒน์
กรรมการ

ดวงพร สุจร�ตานุวัต
กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ

7“เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพ�่อปวงชน”

บร�ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)



บุญเกียรติ  โชควัฒนา
ประธานกรรมการบริษัท	และประธานกรรมการบริหาร

ธรรมรัตน์  โชควัฒนา
กรรมการผู้อำานวยการ	และรองประธานกรรมการบริหาร

บุณยสิทธิ์  โชควัฒนา
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

ดร. เพ็ญนภา  ธนสารศิลป
ผู้อำานวยการฝ่าย	V

สมคิด  จักรวาฬนรสิงห์
ผู้อำานวยการฝ่าย	J

ณัฐพัฒน์  เพ็ชรรัตนาภรณ์
ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีการเงิน

8

คณะกรรมก�รบริห�ร รายงานประจําป 2559

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - การแข่งขัน	คือการทำาให้คนเราต้องคิดต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา



มัญชุสา  ธีรพงษ์พ�พัฒน์
ผู้อำานวยการฝ่ายสำานักงานบริษัท

รมิดา  รัสเซลล์  มณีเสถียร
ผู้อำานวยการฝ่าย	B

ชัยเลิศ มนูญผล
ผู้อำานวยการฝ่าย	S

นงลักษณ์  เตชะบุญเอนก
ผู้อำานวยการฝ่าย	M,	O

ดร. สุรัตน์  วงศ์รัตนภัสสร
ผู้อำานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุษบง  มิ�งขวัญยืน
ผู้อำานวยการฝ่าย	H

9“เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพ�่อปวงชน”

บร�ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)



10

ที่ปร�กษ�บริษัท

สําเร�ง  มนูญผล
ที่ปรึกษา

ประสบการณ์
1.	 ประธานกรรมการบริษัท	ฮูเวอร์อุตสาหกรรม	(ประเทศไทย)	จำากัด
2.	 กรรมการบริษัท	สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	จำากัด	(มหาชน)
3.	 ที่ปรึกษาบริษัท	สหพัฒนพิบูล	จำากัด	(มหาชน)
4.	 กรรมการบริษัท	โมบาย	โลจิสติกส์	จำากัด

รายงานประจําป 2559

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - ชีวิตของคนเราต้องทำาแต่สิ่งที่ดีงาม	จึงจะเจริญได้



ส�รบัญ
	 บันทึกจากหน้าปก	 2
	 สาส์นจากประธานกรรมการ	 4	
	 คณะกรรมการบริษัท	 6	 โครงสร้างการจัดการ
	 คณะกรรมการบริหาร	 8
	 ที่ปรึกษาบริษัท	 10
	 รายละเอียดของกรรมการบริษัท	ผู้บริหาร	 12	 โครงสร้างการจัดการ
	 และผู้มีอำานาจควบคุม
	 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	 22
	 ประเด็นสำาคัญในรอบปี	 23	 ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ
	 ประวัติบริษัท	 24
	 His	&	Her	 28
	 eThailandBEST.com	 30	
	 ภูมิปัญญานายห้าง	 31	
	 ผลิตภัณฑ์ของบริษัท	 32	 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
	 ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์	 39	 การกำากับดูแลกิจการ
	 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	 40	 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
	 ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 45	 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
	 ปัจจัยความเสี่ยง	 55	 ปัจจัยความเสี่ยง
	 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น	 59	 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น
	 ข้อมูลสำาคัญโดยสรุปของกิจการ	 66	 ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ
	 ข้อมูลสถิติและอัตราส่วนต่างๆ	ปี	2559-2553	 68	 ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ
	 ผู้ถือหุ้น	 71	 ผู้ถือหุ้น
	 นโยบายการจ่ายเงินปันผล	 71	 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
	 การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ	 72	 การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ
	 โครงสร้างการจัดการ	 78	 โครงสร้างการจัดการ
	 การดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริษัท	ผู้บริหาร	 86	
	 และผู้มีอำานาจควบคุมในบริษัทย่อย
	 บริษัทร่วม	และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง	
	 การกำากับดูแลกิจการ	 90	 การกำากับดูแลกิจการ
	 รายงานคณะกรรมการสรรหา	 121	 การกำากับดูแลกิจการ
	 รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	 121
	 รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล	 122	 การกำากับดูแลกิจการ
	 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	 123	 การกำากับดูแลกิจการ
	 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 124	 การกำากับดูแลกิจการ
	 การควบคุมภายใน	และการบริหารจัดการความเสี่ยง	 125	 การควบคุมภายใน	และการบริหารจัดการความเสี่ยง
	 รายการระหว่างกัน	 127	 รายการระหว่างกัน
	 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท		 133	 การกำากับดูแลกิจการ
	 ต่อรายงานทางการเงิน	 	
	 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	 134	 การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ
	 งบการเงิน	 139	
	 หมายเหตุประกอบงบการเงิน	 149

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน	(ก.ล.ต.)

ผูล้งทุนสามารถศกึษาขอ้มูลของบรษัิทท่ีออกหลกัทรพัย์เพิม่เตมิไดจ้ากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	(แบบ	56-1)	ของบรษัิทท่ีไดแ้สดงไวใ้น	www.sec.or.th
หรือเว็บไซต์ของบริษัท	www.icc.co.th	



คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมบทบาท
หนาที่

และทักษะ
การเปนกรรมการ

อายุ
(ป)**

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวางกรรมการ
และผูบริหาร

ชื่อ-สกุล/ตําแหน�ง/ วันที่ไดรับแตงตั้ง

สัดสวนการถือหุน
ในบริษัท

ณ 31 ธ.ค. 59
***(%)

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง

ตําแหน�ง/บริษัทชวงเวลา

  การดํารงตําแหน�งใดๆ ในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ - ไมมี -

หมายเหตุ   : * กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง
  ** ณ  31  มีนาคม  2560  นับตามปปฏิทิน
  *** รวมหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

รายละเอียดของกรรมการบริษัท  ผูบริหาร  และผูมีอํานาจควบคุม
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รายงานประจําป 2559

 * 1. นายบุณยสิทธิ์  โชควัฒนา 80

  กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

  และที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

  บริหาร 

  ป  2534    

 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

  - สาขาบริหารธุรกิจ

  1. มหาวิทยาลัยบูรพา

  2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

  3. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  4. มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  

  - สาขาวิศวกรรมศาสตร

   มหาวิทยาลัยขอนแกน

  - สาขากฎหมาย

   มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุน 

  - สาขาวิทยาศาสตร

   (สิ�งทอและเครื่องนุงหม)

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช- 

   มงคลกรุงเทพ

 DAP, DCP 2.26 - บิดาของ

    นายธรรมรัตน     

    โชควัฒนา  

   - พี่ชายของ

    นายบุญเกียรติ            

       โชควัฒนา

 บริษัทจดทะเบียน จํานวน 5 แหง

 ประธานกรรมการ บมจ.ไทยเพรซิเดนทฟูดส

 ประธานกรรมการ บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง

 กรรมการ บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง

 ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์  บมจ. สหพัฒนพิบูล

 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั�นแนล

 กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั�นแนล

 รองประธานกรรมการ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั�นแนล

 กรรมการ บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)

 กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) จํานวน 31 แหง

 กิจการที่แขงขัน / คลายคลึงกัน / เกี่ยวเน��องกับธุรกิจของบริษัท

 กรรมการและประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บจ. อินเตอร  

 เนชั�นแนล แลบบอราทอรีส

 กรรมการที่ปรึกษา บจ. ราชาอูชิโน

 กรรมการ บจ. สหชลผลพืช

 กรรมการ บจ. แหลมฉบังคลังสินคา

 กรรมการ บจ. ชิเซโด โปรเฟสชั�นแนล (ไทยแลนด)

 กรรมการ บจ. ซูรูฮะ (ประเทศไทย)

 2515 - ปจจุบัน

 2558 - ปจจุบัน

 2546 - 2558

 2553 - ปจจุบัน

     ปจจุบัน

 พ.ค. - ธ.ค. 2559

 2534 - พ.ค.2559

 2545 - ปจจุบัน

 2517 - ปจจุบัน

 2521 - ปจจุบัน

 2522 - ปจจุบัน

 2539 - ปจจุบัน

 2547 - ปจจุบัน

 2554 - ปจจุบัน

ปรัชญ
า ดร.เทียม โชควัฒ

นา - เดินเร็ว ฝเทายอมไมสวยและอาจหกลมได



คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมบทบาท
หนาที่

และทักษะ
การเปนกรรมการ

อายุ
(ป)**

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวางกรรมการ
และผูบริหาร

ชื่อ-สกุล/ตําแหน�ง/ วันที่ไดรับแตงตั้ง

สัดสวนการถือหุน
ในบริษัท

ณ 31 ธ.ค. 59
***(%)

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง

ตําแหน�ง/บริษัทชวงเวลา

รายละเอียดของกรรมการบริษัท  ผูบริหาร  และผูมีอํานาจควบคุม
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“เราสรรสรางความสุขและความสวยงามเพ

�่อปวงชน”

บร�ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

 * 2 นายบุญเกียรติ  โชควัฒนา  70

  ประธานกรรมการบริษัท

  และประธานกรรมการบริหาร

  ป 2516  

 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 

 กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎี

  บัณฑิตกิตติมศักดิ์     

  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร

  มหาวิทยาลัยบูรพา

 - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎี 

  บัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

  มหาวิทยาลัยนเรศวร

 - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร

    สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  จาก

    Worcester Polytechnic Institute,

    Massachusetts สหรัฐอเมริกา

 DAP, DCP 1.52 - นองชายนาย 

    บุณยสิทธิ์ 

       โชควัฒนา 

   -  อาของ

    นายธรรมรัตน

      โชควัฒนา

 บริษัทจดทะเบียน จํานวน 6 แหง

 ประธานกรรมการ บมจ. เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั�นแนล 

 เอนเตอรไพรส และบริษัทยอย 6 แหง

 ประธานกรรมการ บมจ.ประชาอาภรณ

 ประธานกรรมการ บมจ.แพนเอเซียฟุตแวร และบริษัทยอย 7 แหง

 ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร

 บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั�นแนล และบริษัทยอย 2 แหง

 ประธานกรรมการบริหาร  บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั�นแนล

 กรรมการผูอํานวยการและประธานกรรมการบริหาร 

 บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั�นแนล

 กรรมการ บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง

 กรรมการ บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) และบริษัทยอย 2 แหง

 กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) จํานวน 62 แหง

 กิจการที่แขงขัน / คลายคลึงกัน / เกี่ยวเน��องกับธุรกิจของบริษัท

 ประธานกรรมการ บจ. เอช แอนด บี อินเตอรเทกซ

 ประธานกรรมการ บจ. ไทเกอรดิสทริบิวชั�น แอนดโลจิสติคส

 ประธานกรรมการ บจ. เบทเตอรเวย (ประเทศไทย) และ

 บจ. เทรนไทมเทสต

 ประธานกรรมการ บจ. เมคอัพเทคนิค อินเตอรเนชั�นแนล

 ประธานกรรมการ บจ. สุขทรรศน

 ประธานกรรมการ บจ. ไหมทอง

 ประธานกรรมการ บจ. ดับเบิ้ลยู บี แอล พี

 กรรมการ บจ. อินทนิลเชียงใหม

 กรรมการ บจ. อินเตอรเซาท

 กรรมการ บจ. แคน

 กรรมการ บจ. ซันแอนดแซนด

 กรรมการ บจ. อิสเทิรน ไอ.ซี.ซี.

 กรรมการ บจ. โคราชวัฒนา

 กรรมการ บจ. ปากน้ําโพวัฒนา

 กรรมการ บจ. แหลมฉบังคลังสินคา  บจ. มหาราชพฤกษ และ 

 บจ. อี เอฟ

 กรรมการ บจ. ซันรอยแปด

 

 2536 - ปจจุบัน

 2537 - ปจจุบัน

 2556 - ปจจุบัน

 2559 - ปจจุบัน

 2558 - 2559  

 2538 - 2557

 2529 - ปจจุบัน

 2539 - ปจจุบัน

 

 2530 - ปจจุบัน

 2537 - ปจจุบัน

 2543 - ปจจุบัน

 

 2544 - ปจจุบัน

 2545 - ปจจุบัน

 2554 - ปจจุบัน

 2556 - ปจจุบัน  

 2520 - ปจจุบัน

 2523 - ปจจุบัน

 2524 - ปจจุบัน  

 2532 - ปจจุบัน

 2534 - ปจจุบัน

 2536 - ปจจุบัน    

 2538 - ปจจุบัน

 2539 - ปจจุบัน

 2550 - ปจจุบัน



คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมบทบาท
หนาที่

และทักษะ
การเปนกรรมการ

อายุ
(ป)**

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวางกรรมการ
และผูบริหาร

ชื่อ-สกุล/ตําแหน�ง/ วันที่ไดรับแตงตั้ง

สัดสวนการถือหุน
ในบริษัท

ณ 31 ธ.ค. 59
***(%)

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง

ตําแหน�ง/บริษัทชวงเวลา

รายละเอียดของกรรมการบริษัท  ผูบริหาร  และผูมีอํานาจควบคุม

  การดํารงตําแหน�งใดๆ ในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ - ไมมี -

  การดํารงตําแหน�งใดๆ ในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ - ไมมี -
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รายงานประจําป 2559

 3.  ดร. ธีระพงษ  วิกิตเศรษฐ  71

  กรรมการอิสระและ      

  ประธานกรรมการตรวจสอบ

  26  เมษายน  2542

 ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร) 

 มหาวิทยาลัย WEST VIRGINIA

 สหรัฐอเมริกา

 DAP, DCP,  ไมมี  ไมมี

 ACP, FND, 

  QFR 

 บริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แหง 

 กรรมการอิสระ บจ. ทีพีไอ เพาเวอร จํากัด (มหาชน)  

 กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)  จํานวน 1 แหง

 กรรมการอิสระ บจ. เบทเตอรเวย (ประเทศไทย)   

 ตําแหน�งบริหารในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 รองคณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

 คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

 รองอธิการบดีฝายวิชาการ

 กรรมการสภาวิชาการ

 กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

 ศาสตราจารย คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิต  

 พัฒนบริหารศาสตร

 ตําแหน�งสําคัญอื่น

 กรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณานโยบายพลังงาน

 กรรมการในคณะอนุกรรมการวางแผนพลังงานในแผนพัฒนา  

 เศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 7

 กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)

 กิจการที่แขงขัน / คลายคลึงกัน / เกี่ยวเน��องกับธุรกิจของบริษัท

 กรรมการ บจ. ทีเวย

 กรรมการ บจ. มิตรพัฒนา โฮมชอปปง

 กรรมการ บจ. ชอป โกลบอล   (ประเทศไทย)

 กรรมการ Canchana International Co.,Ltd. 

 (ราชอาณาจักรกัมพูชา)

 กรรมการ บจ. สหชลผลพืช

 ปจจุบัน

 ปจจุบัน

 2527 - 2528

 2528 - 2529

 2529 - 2534

 2538 - 2540

 2544 - 2545

 ปจจุบัน

 

 2529 - 2534

 2534

 2552 - ปจจบุัน  

 2555 - ปจจุบัน

 2556 - ปจจุบัน

 2557 - ปจจุบัน

 2558 - ปจจุบัน

 * 2 นายบุญเกียรติ  โชควัฒนา(ตอ) 70

  ประธานกรรมการบริษัท

  และประธานกรรมการบริหาร

  ป 2516

ปรัชญ
า ดร.เทียม โชควัฒ

นา - ทําการคาตองเดินสายกลาง ยึดหลักมั�นคงไวกอน



คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมบทบาท
หนาที่

และทักษะ
การเปนกรรมการ

อายุ
(ป)**

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวางกรรมการ
และผูบริหาร

ชื่อ-สกุล/ตําแหน�ง/ วันที่ไดรับแตงตั้ง

สัดสวนการถือหุน
ในบริษัท

ณ 31 ธ.ค. 59
***(%)

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง

ตําแหน�ง/บริษัทชวงเวลา

รายละเอียดของกรรมการบริษัท  ผูบริหาร  และผูมีอํานาจควบคุม

15
“เราสรรสรางความสุขและความสวยงามเพ

�่อปวงชน”

บร�ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

 * 4. นายธรรมรัตน  โชควัฒนา 48

      กรรมการผูอํานวยการ

      รองประธานกรรมการบริหาร 

      และผูอํานวยการฝาย G, X

  24  มีนาคม  2542  

 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร 

 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 DAP, DCP 0.64 -  บุตรของ 

    นายบุณยสิทธิ์  

    โชควัฒนา     

   -  หลานของ

    นายบุญเกยีรต ิ  

    โชควัฒนา

 บริษัทจดทะเบียน จํานวน 2 แหง

 กรรมการ บมจ. ไทยวาโก และบริษัทยอย 3 แหง

 กรรมการ บมจ. ธนูลักษณ

 กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) จํานวน 37 แหง

 กิจการที่แขงขัน / คลายคลึงกัน / เกี่ยวเน��องกับธุรกิจของบริษัท

 กรรมการ บจ. อินเตอรเนชั�นแนล คอมเมอรเชียล โคออรดิเนชั�น

 กรรมการ บจ.ไทยอรุซ

 กรรมการ บจ. ไทเกอรดิสทริบิวชั�น แอนดโลจิสติคส

 บจ. อินเตอรเนชั�นแนล แลบบอราทอรีส บจ. แคน และ

 บจ. อินเตอรเซาท

 กรรมการ บจ. อินทนิลเชียงใหม

 กรรมการ บจ. ซันรอยแปด

 กรรมการ บจ. เพนส มารเก็ตติ้ง แอนด ดิสทริบิวชั�น

 กรรมการ บจ. ซูรูฮะ (ประเทศไทย)

 กรรมการ บจ. มิตรพัฒนา โฮมชอปปง

 กรรมการ บจ. ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด) บจ. ซันแอนด  

 แซนด และ บจ. โคราชวัฒนา 

 กรรมการ บจ. อิสเทิรน ไอ.ซี.ซี. และ กรรมการ บจ. โชควัฒนา

2544 - ปจจุบัน

2559 - ปจจุบัน

2542 - ปจจุบัน

2543 - ปจจุบัน

2548 - ปจจุบัน

2549 - ปจจุบัน 

 2552 - ปจจุบัน

2553 - ปจจุบัน

2554 - ปจจุบัน

2555 - ปจจุบัน

2558 - ปจจุบัน

2559 - ปจจุบัน

 5. นายอมร  อัศวานันท  69

     กรรมการอิสระ และ   

     กรรมการตรวจสอบ

     26  พฤษภาคม  2542

 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

  มหาวิทยาลัยโบวลิ�งกรีน

   สหรัฐอเมริกา

 - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต 

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 DAP ไมมี  ไมมี 

  

 บริษัทจดทะเบียน จํานวน 6 แหง

 ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ประชาอาภรณ

 กรรมการตรวจสอบ บมจ. ฟารอีสท ดีดีบี

 กรรมการตรวจสอบ บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)

 กรรมการบริษัท  กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง   

 ประธานกรรมการสรรหาและคาตอบแทน   

 บมจ. กรุงเทพโสภณ

 กรรมการอิสระ บล. จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)

 กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) จํานวน 1 แหง

 กรรมการอิสระ  บจ. บีเอ็นเอช เมดิเคิลเซ็นเตอร

 2545 -ปจจุบัน

 

 2548 - ปจจุบัน

2558 - ปจจุบัน

2535 - ปจจุบัน

  การดํารงตําแหน�งใดๆ ในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ - ไมมี -

  การดํารงตําแหน�งใดๆ ในกิจการหรือองคกรอื่นในปที่ผานมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอยางมีนัยสําคัญ - ไมมี -
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คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมบทบาท
หน้าที่

และทักษะ
การเปนกรรมการ

อายุ
(ปี)**

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล/ตำาแหน�ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท

ณ 31 ธ.ค. 59
***(%)

ประสบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำาแหน�ง/บริษัทช่วงเวลา

	 6.	 นายนพพร		พงษ์เวช	 70

	 	 กรรมการอิสระและกรรมการ

	 	 ตรวจสอบ	

	 	 27	เมษายน	2558

		 -	ปริญญาโท	สาขาเศรษฐศาสตร์	

	 	 Oregon	State	University	สหรัฐอเมริกา

	 -	ปริญญาตรี	สาขาเศรษฐศาสตร์	

	 	 University	of	Oregon		

				 สหรัฐอเมริกา

	 DAP,	DCP,		 ไม่มี		 ไม่มี

	 ACP,	RCP	 	 		

 

 บริษัทจดทะเบียน จำานวน	3	แห่ง

	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.	สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	และกรรมการสรรหาและกำาหนด 

	 ค่าตอบแทน		บมจ.	สหโคเจน	(ชลบุรี)

2553	-	ปัจจุบัน

2548	-	ปัจจุบัน

	 7.		 นางดวงพร	สุจริตานุวัต	 65

						 กรรมการอิสระ	และ					

						 กรรมการตรวจสอบ

						 25	เมษายน	2554

	 *8.		นายสมพล		ชัยสิริโรจน์	 60

	 	 กรรมการ			

	 	 29	กันยายน	2552	

	 -	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ

				 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 -	ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต	

				จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 	 เกียรตินิยมอันดับ	2

	 -	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข						

				 ทะเบียน			5228

	 ปริญญาโท	ศิลปศาสตร์

		มหาวิทยาลัยโอไฮโอ	

		สหรัฐอเมริกา

	 DCP,	RCP,		 ไม่มี		 ไม่มี

	 ACP,	CMA8,

	 ASMP2,	TPL1,

	 TEPCOT3,

	 DCPU2	 	 	

 

	 DAP,	DCP	 0.022		 ไม่มี	

  

 บริษัทจดทะเบียน จำานวน	3	แห่ง

	 ประธานกรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ	และกรรมการ

	 ตรวจสอบ	บมจ.	ลีซอิท	

		กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ.	เสนาดีเวลลอปเม้นต์

 กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำานวน	1	แห่ง

	 กรรมการศรัทธาสัมพันธ์	มูลนิธิโรงพยาบาล	๕๐	พรรษามหา		

	 วชิราลงกรณ์		

		กรรมการ	บจ.	แอสไพเรชั่น	วัน

		กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ.	โปรเฟสชั่นแนล		

	 เวสต์	เทคโนโลยี	(1999)

		รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย	จำากัด	(มหาชน)

		กรรมการอำานวยการ	สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

2555	-	ปัจจุบัน

2557	-	ปัจจุบัน

	2556	-	ปัจจุบัน

	2558	-	ปัจจุบัน

2558	-	ต.ค.2559	

 

	2545	-	2550

	2540	-	2557

รายละเอียดของกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  และผู้มีอำานาจควบคุม

	2533	-	2559

2552	-	ปัจจุบัน

	 ปัจจุบัน

2539	-	ปัจจุบัน

2546	-	ปัจจุบัน

2536	-	ปัจจุบัน

2538	-	ปัจจุบัน

2543	-	ปัจจุบัน

 บริษัทจดทะเบียน	จำานวน	1	แห่ง

	 ผู้อำานวยการฝ่าย	W	บมจ.	ไอ.ซี.ซี.	อินเตอร์เนชั่นแนล

	 กรรมการ	บมจ.ไอ.ซี.ซี.	อินเตอร์เนชั่นแนล

	 ผู้อำานวยการฝ่ายธุรกิจ	บมจ.ธนูลักษณ์

 กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำานวน	6	แห่ง

 กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเน�อ่งกับธุรกิจของบริษัท

	 ประธานกรรมการ	บจ.	อีสเทิร์น	ไอ.ซี.ซี.และกรรมการ	

	 บจ.	มหาราชพฤกษ์

	 ประธานกรรมการ	บจ.	แคน

	 กรรมการ	บจ.	โคราชวัฒนา

	 กรรมการ	บจ.	ปากน้ำาโพวัฒนา

	 กรรมการ	บจ.	ซันแอนด์แซนด์

ปรัชญ
า ดร.เทียม โชควัฒ

นา - ตระกูลที่สะสมแต่กรรมดี	ย่อมประสบแต่สิ่งสิริมงคล

 	การดำารงตำาแหน่งใดๆ	ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำาคัญ	 -	ไม่มี	-

 	การดำารงตำาแหน่งใดๆ	ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำาคัญ	 -	ไม่มี	-

 	การดำารงตำาแหน่งใดๆ	ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำาคัญ	 -	ไม่มี	-



รายละเอียดของกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  และผู้มีอำานาจควบคุม
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�่อปวงชน”

บร�ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ตำาแหน�ง/บริษัท

ประสบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

	 *9.		นายมนู		ลีลานุวัฒน์	 72

							กรรมการ

							26	เมษายน	2547

	 10.	นางสาวมัญชุสา		ธีรพงษ์พิพัฒน์	 59
	 	 กรรมการ	และ
	 	 ผู้อำานวยการฝ่ายสำานักงานบริษัท
	 	 25	พฤษภาคม	2553

	 11.	นางกอบสุข		แสงสวัสดิ์	 55

	 	 กรรมการ

							25	เมษายน		2559

	 ปริญญาตรี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	

	 วิชาเอก	:		เครื่องกล	

	 Chiba		University		Japan

	 ปริญญาตรี	ศิลปศาสตร์	(รัฐศาสตร์)

	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

	 ปริญญาตรี	นิติศาสตร์บัณฑิต

	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

	 DAP,	DCP	 0.004		 ไม่มี	

  

	 ไม่มี	 0.0004	 ไม่มี	

  

	 ไม่มี	 0.0005	 ไม่มี	

  

 บริษัทจดทะเบียน จำานวน	5	แห่ง

	 ประธานกรรมการ	บมจ.	เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ

	 ประธานกรรมการ	บมจ.	ไทยวาโก้	

	 กรรมการ	บมจ.	โอซีซี

	 กรรมการ	บมจ.	สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	

 กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำานวน	20	แห่ง

 กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเน�อ่งกับธุรกิจของบริษัท

	 ประธานกรรมการ	บจ.	ราชาอูชิโน	และ	บจ.	ไทยอรุซ

	 ประธานกรรมการ	บจ.	ไทยกุลแซ่

	 ประธานกรรมการ	บจ.	ภัทยาอุตสาหกิจ

	 ประธานกรรมการ	บจ.	วีน	อินเตอร์เนชั่นแนล

	 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บจ.	บางกอกโตเกียว		

	 ซ็อคส์

	 กรรมการ	บจ.	อินเตอร์เนชั่นแนล	คอมเมอร์เชียล	โคออร์ดิ

	 เนชั่น

2523	-	ปัจจุบัน

2533	-	ปัจจุบัน

2530	-	ปัจจุบัน

2550	-	ปัจจุบัน

2527	-	ปัจจุบัน

2533	-	ปัจจุบัน

2547	-	ปัจจุบัน

2549	-	ปัจจุบัน

2555	-	ปัจจุบัน

2532	-	ปัจจุบัน

2543	-	ปัจจุบัน

2554	-	ปัจจุบัน

2558	-	ปัจจุบัน

2542	-	ปัจจุบัน

2543	-	ปัจจุบัน

2557	-	ปัจจุบัน

 บริษัทจดทะเบียน  -	ไม่มี	- 

 กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำานวน	4	แห่ง

 กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเน�อ่งกับธุรกิจของบริษัท

	 กรรมการ	บจ.เทรน	ไทม	เทสต์	และ	บจ.ซัน	แอนด์	แซนด์

	 กรรมการ	บจ.	อีสเทิร์น	ไอ.ซี.ซี.

 กรรมการ	บจ.	ปากน้ำาโพวัฒนา

 บริษัทจดทะเบียน  -	ไม่มี	- 

 กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำานวน	4	แห่ง

 กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเน�อ่งกับธุรกิจของบริษัท

	 กรรมการ	บจ.	วีระ	ลอว์	ออฟฟิส		

	 กรรมการ	บจ.ไทเกอร์ดิสทริบิวชั่น	แอนด์โลจิสติคส์

	 กรรมการ	บจ.	ดับเบิ้ลยู	บีอาร์อี

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมบทบาท
หน้าที่

และทักษะ
การเปนกรรมการ

อายุ
(ปี)**

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล/ตำาแหน�ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท

ณ 31 ธ.ค. 59
***(%)

ประสบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำาแหน�ง/บริษัทช่วงเวลา

 	การดำารงตำาแหน่งใดๆ	ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำาคัญ	 -	ไม่มี	-

 	การดำารงตำาแหน่งใดๆ	ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำาคัญ	 -	ไม่มี	-

 	การดำารงตำาแหน่งใดๆ	ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำาคัญ	 -	ไม่มี	-
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รายงานประจําป 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมบทบาท
หน้าที่

และทักษะ
การเปนกรรมการ

อายุ
(ปี)**

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล/ตำาแหน�ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท

ณ 31 ธ.ค. 59
***(%)

ประสบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำาแหน�ง/บริษัทช่วงเวลา

	 12.	นายสมคิด	จักรวาฬนรสิงห์	 67

	 	 ผู้อำานวยการฝ่าย	J

	 	 ปี	2539

	 13.	ดร.	เพ็ญนภา	ธนสารศิลป์	 63					

	 	 ผู้อำานวยการฝ่าย	V	

	 	 ปี	2546

	 14.	นายณัฐพัฒน์	เพ็ชรรัตนาภรณ์		 58

	 	 ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีการเงิน

	 	 25	พฤษภาคม	2553

		ปริญญาตรี	คณะนิเทศศาสตร์			

	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

		ปริญญาเอก	(DBA)	Nova

		Southeastern	University

		สหรัฐอเมริกา

		ปริญญาตรี	บัญชี	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

	 DAP,	DCP	 0.034	 ไม่มี

     

 

	 DAP,	DCP	 0.006	 ไม่มี

     

 

	 DCP	 0.003	 ไม่มี

     

 

	2536	-	ปัจจุบัน

2538	-	ปัจจุบัน

2539	-	ปัจจุบัน

2546	-	ปัจจุบัน

2556	-	ปัจจุบัน

2558	-	ปัจจุบัน

2553	-	ปัจจุบัน	

2542	-	ปัจจุบัน

2543	-	ปัจจุบัน

2544	-	ปัจจุบัน

2554	-	ปัจจุบัน

2557	-	ปัจจุบัน	

2546	-	ปัจจุบัน		Southeastern	University

		สหรัฐอเมริกา

	 	 ผู้อำานวยการฝ่าย	V	

	 	 ปี	2546
		Southeastern	University

		สหรัฐอเมริกา
2556	-	ปัจจุบัน

2558	-	ปัจจุบัน

	 14.	นายณัฐพัฒน์	เพ็ชรรัตนาภรณ์		 58

	 	 ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
		ปริญญาตรี	บัญชี	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

     

	 14.	นายณัฐพัฒน์	เพ็ชรรัตนาภรณ์		 58 		ปริญญาตรี	บัญชี	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
               

2554	-	ปัจจุบัน

2542	-	ปัจจุบัน

รายละเอียดของกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  และผู้มีอำานาจควบคุม 

 บริษัทจดทะเบียน  -	ไม่มี	- 

 กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำานวน	3	แห่ง

 กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเน�อ่งกับธุรกิจของบริษัท

	 ประธานกรรมการ	บจ.โคราชวัฒนา

	 กรรมการ	บจ.ปากน้ำาโพวัฒนา

	 กรรมการ	บจ.มหาราชพฤกษ์

 บริษัทจดทะเบียน  -	ไม่มี	- 

 กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำานวน	11	แห่ง

 กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเน�อ่งกับธุรกิจของบริษัท

	 กรรมการ	บจ.	วีระลอว์		ออฟฟิส

	 กรรมการ	บจ.	อินทนิล	เชียงใหม่	และ	บจ.	ซันแอนด์แซนด์

	 กรรมการ	บจ.	อีสเทิร์นไอ.ซี.ซี.	และ	บจ.	ปากน้ำาโพ	วัฒนา

	 กรรมการ	บจ.	สุขทรรศน์

	 กรรมการ	บจ.	ไหมทอง

	 กรรมการผู้จัดการ	บจ.	ดับเบิ้ลยู	บี	อาร์	อี

 บริษัทจดทะเบียน	จำานวน	2	แห่ง  

	 กรรมการบริหาร	และผู้อำานวยการฝ่าย	V		บมจ.	ไอ.ซี.ซี.	  

	 อินเตอร์เนชั่นแนล

	 กรรมการอิสระ	บมจ.	แพลนบีมีเดีย	

	 กรรมการ	บมจ.ไพโอเนีย	มอเตอร์

 กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  จำานวน	1	แห่ง

 กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเน�อ่งกับธุรกิจของบริษัท

	 ประธานกรรมการ	บจ.	เพนส์	มาร์เก็ตติ้ง	แอนด์	ดิสทริบิวชั่น

ปรัชญ
า ดร.เทียม โชควัฒ

นา - ทบทวนอดีต	ศึกษาปัจจุบัน	เพ
ื่ออนาคต

 	การดำารงตำาแหน่งใดๆ	ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำาคัญ	 -	ไม่มี	-

 	การดำารงตำาแหน่งใดๆ	ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำาคัญ	 -	ไม่มี	-

 	การดำารงตำาแหน่งใดๆ	ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำาคัญ	 -	ไม่มี	-
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“เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพ

�่อปวงชน”

บร�ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

	 15.	นางรมิดา	รัสเซลล์	มณีเสถียร	 48

	 	 ผู้อำานวยการฝ่าย	B

	 	 25	พฤษภาคม	2553

		 -	ปริญญาโท	คณะนิเทศศาสตร์

	 	 สาขาสื่อสารมวลชน

	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

	 -	ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	

				คณะรัฐศาสตร์

				มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

	 FSD,	TLP	7	 0.003	 ไม่มี

     

 

2546	-	ปัจจุบัน

	2548	-	ปัจจบุัน		

2554	-	ปัจจุบัน

	2558	-	ปัจจุบัน

               	 	 ผู้อำานวยการฝ่าย	B 	 	 สาขาสื่อสารมวลชน      	 	 สาขาสื่อสารมวลชน                	 	 ผู้อำานวยการฝ่าย	B

2546	-	ปัจจุบัน	 -	ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ		 -	ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	

2554	-	ปัจจุบัน				มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ				มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ตำาแหน�ง/บริษัท

ประสบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

	 16.	นายชัยเลิศ		มนูญผล	 58

	 	 ผู้อำานวยการฝ่าย		S

	 	 22	พฤษภาคม	2555	

	 17.	ดร.	สุรัตน์		วงศ์รัตนภัสสร	 51

							ผู้อำานวยการฝ่ายเทคโนโลยี-														

							สารสนเทศ

							1	พฤษภาคม	2556	

	 18.	นางบุษบง		มิ่งขวัญยืน	 51

	 	 ผู้อำานวยการฝ่าย	H

	 	 1	พฤษภาคม	2558

	 ปริญญาโท	การจัดการ

	 Abilene	Christian	University	

	 สหรัฐอเมริกา

	 -	ปริญญาโท	วิศวกรรมศาสตร์

				 (คอมพิวเตอร์)	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

	 -	ปริญญาเอก	

				 สาขา	บริหารธุรกิจการจัดการ

	 	 Nova	Southeastern	University

				 สหรัฐอเมริกา

	 -	ปริญญาตรี	

				วิทยาศาสตร์บัณฑิต	

				สาขาจุลชีววิทยา

				จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 DAP,	FND	 0.0005		 ไม่มี	

  

	 DAP,	ITG	 0.007		 ไม่มี	

  

	 ไม่มี	 0.0002	 ไม่มี	

  

2530	-	ปัจจุบัน

2544	-	ปัจจุบัน

2547	-	ปัจจุบัน

		2556	-	ปัจจุบัน

 

	2557	-	ปัจจุบัน

	2552	-	ปัจจุบัน

	2554	-	ปัจจุบัน

	2558	-	ปัจจุบัน

	2559	-	ปัจจุบัน	

	2558	-	ปัจจุบัน

 

	2558	-	ปัจจุบัน

 บริษัทจดทะเบียน จำานวน	2	แห่ง    

 กรรมการ	บมจ.	โอ	ซี	ซี	

		กรรมการ	บมจ.	ประชาอาภรณ์

 กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำานวน	5	แห่ง

 กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเน�อ่งกับธุรกิจของบริษัท

 รองประธานกรรมการ	บจ.	เอช	แอนด์	บี	อินเตอร์เท็กซ์์

 บริษัทจดทะเบียน จำานวน	1	แห่ง 

 ผู้อำานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	บมจ.	ไอ.ซี.ซี.	อินเตอร์ 

	 เนชั่นแนล

	 กรรมการ	บมจ.	แพนเอเซียฟุตแวร์	

 กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำานวน	4	แห่ง

 กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเน�อ่งกับธุรกิจของบริษัท

	 กรรมการ	บจ.วีน		อินเตอร์เนชั่นแนล

	 กรรมการ	บจ.ไหมทอง

	 กรรมการ	บจ.	อีสเทิร์น	ไอ.ซี.ซี.

	 กรรมการ	บจ.	ไทเกอร์	ดิสทริบิวชั่น	แอนด์	โลจิสติคส ์ 

 บริษัทจดทะเบียน 	-	ไม่มี	-	

	 กรรมการบริหารและผู้อำานวยการฝ่าย	H		บมจ.	ไอ.ซี.ซี.		  

	 อินเตอร์เนชั่นแนล

 กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำานวน	1	แห่ง

 กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเน�อ่งกับธุรกิจของบริษัท

	 กรรมการ	บจ.	อินเตอร์เซ้าท์

 บริษัทจดทะเบียน  -	ไม่มี	-	

 กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำานวน	6	แห่ง

 กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเน�อ่งกับธุรกิจของบริษัท

 กรรมการ	บจ.	สุขทรรศน์	และ	บจ.	ช้อปโกลบอล	(ประเทศไทย)

	 กรรมการ	บจ.	มิตรพัฒนา	โฮมช้อปปิ้ง

	 กรรมการผู้จัดการ	บจ.	ไหมทอง

 กรรมการ	บจ.	โคราชวัฒนา  

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมบทบาท
หน้าที่

และทักษะ
การเปนกรรมการ

อายุ
(ปี)**

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล/ตำาแหน�ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท

ณ 31 ธ.ค. 59
***(%)

ประสบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำาแหน�ง/บริษัทช่วงเวลา

รายละเอียดของกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  และผู้มีอำานาจควบคุม

 	การดำารงตำาแหน่งใดๆ	ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำาคัญ	 -	ไม่มี	-

 	การดำารงตำาแหน่งใดๆ	ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำาคัญ	 -	ไม่มี	-

 	การดำารงตำาแหน่งใดๆ	ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำาคัญ	 -	ไม่มี	-

 	การดำารงตำาแหน่งใดๆ	ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำาคัญ	 -	ไม่มี	-
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รายงานประจําป 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมบทบาท
หน้าที่

และทักษะ
การเปนกรรมการ

อายุ
(ปี)**

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล/ตำาแหน�ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท

ณ 31 ธ.ค. 59
***(%)

ประสบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำาแหน�ง/บริษัทช่วงเวลา

	 19.	นางนงลักษณ์		เตชะบุญเอนก	 62

	 	 ผู้อำานวยการฝ่าย		M,	O

	 	 1	กันยายน		2548

	 21.	นางกิตยาภรณ์	ชัยถาวรเสถียร	 42

	 	 ผู้อำานวยการฝ่าย		D

	 	 24	พฤษภาคม	2554

	 22.	นายวิริทธิ์พล		ชัยถาวรเสถียร		 46

		 	 ผู้อำานวยการฝ่าย		I

	 	 1	มีนาคม	2557

	 20.	นายคณิศร		สุยะนันทน์		 72

	 	 ผู้อำานวยการฝ่าย	A

	 	 1	มิถุนายน	2553

	 -	ปริญญาตรี	คณะนิเทศาสตร์

	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 -	ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ					

	 	 (การตลาด)	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

	 ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ

	 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	

	 -	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ

				 มหาวิทยาลัย	คลีฟแลนด์สเตท	

				 สหรัฐอเมริกา

		-	ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ

				 มหาวิทยาลัย	เคนทักกี	

				 สหรัฐอเมริกา

	 ปริญญาโท	เศรษฐศาสตร์	

	 (การเงินการธนาคาร)

	 Northeastern	University

	 Boston	Mass.	สหรัฐอเมริกา

	 -	ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์

	 	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 DAP	 ไม่มี	 ไม่มี

     

 

	 DCP	 2.06	 -	บุตรของ

				 	 	 	 นายบุญเกียรติ	

	 	 	 	 โชควัฒนา					

	 	 	 -	หลานของ

	 	 	 	 นายบุณยสิทธิ์		

	 	 	 	 โชควัฒนา

	 ไม่มี	 ไม่มี	 -	สามี

	 	 	 	 นางกิตยาภรณ์

	 	 	 	 ชัยถาวรเสถียร

	 	 	 -	บุตรเขยของ	

	 	 	 	 นายบุญเกียรติ		

	 	 	 	 โชควัฒนา

	 ไม่มี	 0.0001	 ไม่มี

     

 

	2528	-	ปัจจุบัน

2544	-	ปัจจุบัน

2545	-	ปัจจุบัน

2548	-	ปัจจุบัน

2542	-	ปัจจุบัน

2546	-	ปัจจุบัน

2558	-	ปัจจุบัน

	 ปัจจุบัน

2555	-	ปัจจุบัน

2558	-	ปัจจุบัน

2558	-	ปัจจุบัน

2559	-	ปัจจุบัน

	2557	-	ปัจจุบัน

2551	-	ปัจจุบัน

               	 (การเงินการธนาคาร)      	 	 ผู้อำานวยการฝ่าย	A 	 (การเงินการธนาคาร)                

	2557	-	ปัจจุบัน	 Boston	Mass.	สหรัฐอเมริกา	 Boston	Mass.	สหรัฐอเมริกา

	 	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 21.	นางกิตยาภรณ์	ชัยถาวรเสถียร	 42 	 ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ 	 DCP	 2.06	 -	บุตรของ	 21.	นางกิตยาภรณ์	ชัยถาวรเสถียร	 42 	 ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ 	 DCP	 2.06	 -	บุตรของ	 DCP	 2.06	 -	บุตรของ	 DCP	 2.06	 -	บุตรของ

	 ปัจจุบัน

		 	 ผู้อำานวยการฝ่าย		I 				 มหาวิทยาลัย	คลีฟแลนด์สเตท	 	 	 	 	 นางกิตยาภรณ์				 มหาวิทยาลัย	คลีฟแลนด์สเตท	 	 	 	 	 นางกิตยาภรณ์	 	 	 	 นางกิตยาภรณ์	 	 	 	 นางกิตยาภรณ์

	 	 24	พฤษภาคม	2554 	 	 	 	 โชควัฒนา						 	 	 	 โชควัฒนา						 	 	 	 โชควัฒนา						 	 	 	 โชควัฒนา					

		-	ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ 	 	 	 -	บุตรเขยของ	 2555	-	ปัจจุบัน		-	ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ 	 	 	 -	บุตรเขยของ		 	 	 -	บุตรเขยของ		 	 	 -	บุตรเขยของ	

				 สหรัฐอเมริกา 	 	 	 	 โชควัฒนา 2558	-	ปัจจุบัน				 สหรัฐอเมริกา 	 	 	 	 โชควัฒนา	 	 	 	 โชควัฒนา	 	 	 	 โชควัฒนา

	 	 	 	 นายบุณยสิทธิ์		 2546	-	ปัจจุบัน	 	 	 	 นายบุณยสิทธิ์			 	 	 	 นายบุณยสิทธิ์			 	 	 	 นายบุณยสิทธิ์		

รายละเอียดของกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  และผู้มีอำานาจควบคุม

 บริษัทจดทะเบียน  -	ไม่มี	- 

 กรรมการบริหาร	บมจ.	ไทยวาโก้

 กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำานวน	5	แห่ง

 กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเน�อ่งกับธุรกิจของบริษัท

	 กรรมการผู้จัดการ	บจ.	เอส	อาร์	พี	นานาไซ

	 ประธานกรรมการ	บจ.	ไอ.ดี.เอฟ

	 กรรมการผู้จัดการ	บจ.	มิตรพัฒนา	โฮมช้อปปิ้ง

 บริษัทจดทะเบียน		-	ไม่มี	-	

 กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำานวน	7	แห่ง

 กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเน�อ่งกับธุรกิจของบริษัท

	 กรรมการ	บจ.	วีระลอร์	ออฟฟิส

	 กรรมการ	บจ.	สุขทรรศน์

	 กรรมการ	บจ.	อินทนิลเชียงใหม่

	 กรรมการ	บจ.	เอช	แอนด์	บี	อินเตอร์เท็กซ์

	 กรรมการ	บจ.	อินเตอร์เนชั่นแนล	แลบบอราทอรีส์	

 บริษัทจดทะเบียน		-	ไม่มี	-	

 กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำานวน	7	แห่ง

 กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเน�อ่งกับธุรกิจของบริษัท

	 กรรมการ	บจ.	ทอฝัน	พร็อพเพอร์ตี้

	 ประธานกรรมการ	บจ.	ปากน้ำาโพวัฒนา	และ	บจ.	มหาราชพฤกษ์

	 กรรมการ	บจ.	แคน

	 กรรมการ	บจ.	ไทเกอร์	ดิสทริบิวชั่น		แอนด์	โลจิสติคส์		และ

	 บจ.	อินเตอร์เซ้าท์	และบจ.	ดับเบิ้ลยู	บี	อาร์	อี

 บริษัทจดทะเบียน  -	ไม่มี	- 

 กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำานวน	2	แห่ง

 กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเน�อ่งกับธุรกิจของบริษัท

	 กรรมการบริษัท	ดับเบิ้ลยู	บี	แอล	พี	จำากัด

	 กรรมการที่ปรึกษา	บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล	เลทเธอร์แฟชั่น

ปรัชญ
า ดร.เทียม โชควัฒ

นา - ตักน้ำาเต็มได้แค่ภาชนะบรรจุเท่านั้น

 	การดำารงตำาแหน่งใดๆ	ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำาคัญ	 -	ไม่มี	-

 	การดำารงตำาแหน่งใดๆ	ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำาคัญ	 -	ไม่มี	-

 	การดำารงตำาแหน่งใดๆ	ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำาคัญ	 -	ไม่มี	-

 	การดำารงตำาแหน่งใดๆ	ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำาคัญ	 -	ไม่มี	-
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“เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพ

�่อปวงชน”

บร�ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

	 23.	นายประณต	เวสารัชวิทย์		 46

	 	 ผู้อำานวยการฝ่าย	R

	 	 1	ตุลาคม	2558

	 24.	นางนิชาภา	พิริยะโภคิณ	 55

	 	 ผู้อำานวยการฝ่าย	T

	 	 1	กันยายน	2559

	 25.	นายสวัสดิ์	โพธิ์สินสมวงศ์	 49

	 	 ผู้อำานวยการฝ่าย	W

	 	 1	พฤศจิกายน	2557

	 26.	นายไพโรจน์		หิรัญวงศ์สว่าง	 64

	 	 ผู้อำานวยการฝ่ายบริหารการขาย

	 	 1	กรกฎาคม		2548

	 -	ปริญญาโท	สาขาการค้า

				ระหว่างประเทศ

	 	 Azusa	Pacific	University,

	 	 California	สหรัฐอเมริกา

	 -	ปริญญาตรี	สาขาการจัดการ

				มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	

	 -	ประโยควิชาชีพ	(ปวช.)	

	 	 กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

	 -	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ

				มหาวิทยาลัย	อัสสัมชัญ

	 -	ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ

				มหาวิทยาลัย	อัสสัมชัญ

	 ปริญญาตรี	สาขาวิทยาศาสตร์(สถิติ)

	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

	 ไม่มี	 ไม่มี	 ไมม่ี

	 ไม่มี	 0.0004	 ไมม่ี

	 ไม่มี	 ไม่มี	 ไมม่ี

	 ไม่มี	 0.002	 ไมม่ี

	2558	-	ปัจจุบัน

   

	2559	-	ปัจจุบัน

	2558	-	2559

	2559	-	ปัจจุบัน

	2559	-	ปัจจุบัน	

2558	-	ปัจจุบัน

		2553	-	2557	

 

	2548	-	ปัจจุบัน

	2549	-	ปัจจุบัน

	 23.	นายประณต	เวสารัชวิทย์		 46 	 -	ปริญญาโท	สาขาการค้า 	 ไม่มี	 ไม่มี	 ไมม่ี	 23.	นายประณต	เวสารัชวิทย์		 46 	 -	ปริญญาโท	สาขาการค้า 	 ไม่มี	 ไม่มี	 ไมม่ี	 ไม่มี	 ไม่มี	 ไมม่ี	 ไม่มี	 ไม่มี	 ไมม่ี

	 	 Azusa	Pacific	University,	 	 1	ตุลาคม	2558 	 	 Azusa	Pacific	University,

ประสบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ตำาแหน�ง/บริษัท

   	 -	ปริญญาตรี	สาขาการจัดการ	 -	ปริญญาตรี	สาขาการจัดการ

	2558	-	2559	 	 กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย	 	 ผู้อำานวยการฝ่าย	T 	 	 กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

	2559	-	ปัจจุบัน	

		2553	-	2557	

	 	 1	กรกฎาคม		2548

	2548	-	ปัจจุบัน

	 	 1	พฤศจิกายน	2557 	 -	ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	 -	ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ

 บริษัทจดทะเบียน -	ไม่มี	-	

 กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำานวน	4	แห่ง

 กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเน�อ่งกับธุรกิจของบริษัท

	 กรรมการ	บจ.	แคน	บจ.	ซันแอนด์แซนด์	และ	บจ.	อีสเทิร์น

	 ไอ.ซี.ซี.

	 กรรมการ	บจ.	มหาราชพฤกษ์

 บริษัทจดทะเบียน -	ไม่มี	-	

	 รองผู้อำานวยการฝ่าย	H	บมจ.	ไอ.ซี.ซี.	อินเตอร์เนชั่นแนล

		ผู้อำานวยการฝ่าย	T	บมจ.	ไอ.ซี.ซี.	อินเตอร์เนชั่นแนล

 กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำานวน	1	แห่ง

 กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเน�อ่งกับธุรกิจของบริษัท

	 กรรมการ	บจ.	มหาราชพฤกษ์

 บริษัทจดทะเบียน -	ไม่มี	-	

	 ผู้อำานวยการฝ่าย	W	บมจ.	ไอ.ซี.ซี.	อินเตอร์เนชั่นแนล

  กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) -	ไม่มี	-

 กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเน�อ่งกับธุรกิจของบริษัท

	 กรรมการผู้จัดการ	บจ.	สวารอฟสกี้	(ประเทศไทย)	

 บริษัทจดทะเบียน		-	ไม่มี	-	

 กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำานวน	8	แห่ง

 กิจการที่แข่งขัน / คล้ายคลึงกัน / เกี่ยวเน�อ่งกับธุรกิจของบริษัท

	 ประธานกรรมการ	บจ.	อีสเทิร์น	ไอ.ซี.ซี.		และ	บจ.	อินเตอร์เซ้าท์

	 กรรมการ	บจ.	อินทนิลเชียงใหม่	และ	บจ.	ซันแอนด์แซนด์

	 กรรมการ	บจ.	แคน	และ	บจ.	โคราชวัฒนา	และ	

	 บจ.	มหาราชพฤกษ์

	 กรรมการ	บจ.	ปากน้ำาโพวัฒนา

	 25.	นายสวัสดิ์	โพธิ์สินสมวงศ์	 49 	 -	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ 	 ไม่มี	 ไม่มี	 ไมม่ี	 25.	นายสวัสดิ์	โพธิ์สินสมวงศ์	 49 	 -	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ 	 ไม่มี	 ไม่มี	 ไมม่ี	 ไม่มี	 ไม่มี	 ไมม่ี	 ไม่มี	 ไม่มี	 ไมม่ี บริษัทจดทะเบียน -	ไม่มี	-	

	 26.	นายไพโรจน์		หิรัญวงศ์สว่าง	 64 	 ปริญญาตรี	สาขาวิทยาศาสตร์(สถิติ) 	 ไม่มี	 0.002	 ไมม่ี
ตำาแหน�ง/บริษัท

	 26.	นายไพโรจน์		หิรัญวงศ์สว่าง	 64 	 ปริญญาตรี	สาขาวิทยาศาสตร์(สถิติ) 	 ไม่มี	 0.002	 ไมม่ี	 ไม่มี	 0.002	 ไมม่ี	 ไม่มี	 0.002	 ไมม่ี บริษัทจดทะเบียน		-	ไม่มี	-	
ตำาแหน�ง/บริษัท

		-	ไม่มี	-	
ตำาแหน�ง/บริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมบทบาท
หน้าที่

และทักษะ
การเปนกรรมการ

อายุ
(ปี)**

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล/ตำาแหน�ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท

ณ 31 ธ.ค. 59
***(%)

ประสบการณ์ทำางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำาแหน�ง/บริษัทช่วงเวลา

รายละเอียดของกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  และผู้มีอำานาจควบคุม

 	การดำารงตำาแหน่งใดๆ	ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำาคัญ	 -	ไม่มี	-

 	การดำารงตำาแหน่งใดๆ	ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำาคัญ	 -	ไม่มี	-

 	การดำารงตำาแหน่งใดๆ	ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำาคัญ	 -	ไม่มี	-

 	การดำารงตำาแหน่งใดๆ	ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำาคัญ	 -	ไม่มี	-
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รายชื่อผู้บริหาร
รายชื่อบริษัท

AMDWBRE ITOKIN

	 1.		นายบุญเกียรติ	 โชควัฒนา	 A		 	 A

	 2.	 นายวิริทธิ์พล	 ชัยถาวรเสถียร	 F

	 3.	 นายวิชัย	 กุลสมภพ	 F	 	

	 4.	 นายณัฐพัฒน์	 เพ็ชรรัตนาภรณ์	 D	 	 F

	 5.	 นางกอบสุข	 แสงสวัสดิ์	 F	 	

	 6.	 Mr.Michel	 Testard	 	 D	

	 7.	 นางรมิดา					รัสเซลล์	มณีเสถียร	 	 	 D

	 8.	 นายโยโซ	 ยามานิชิ	 	 	 F

	 9.	 นายมนัส	 องค์สรณะคม	 	 	 F

	 10.	 ดร.สุรัตน์	 วงศ์รัตนภัสสร	 	 	 F

	 11.	 นางสุพร	 ฉันทรัตนรักษา	 	 	 F

	 12.	 นางสมพร	 ติยะวิบูลย์ศิริ	 	 	 F

หมายเหตุ :	 WBRE	=	บริษัท	ดับเบิ้ลยู	บี	อาร์	อี	จำากัด	 AMD	=	Amis	Du	Monde	SARL.		 ITOKIN	=	บริษัท	ไหมทอง	จำากัด

	 A	=	ประธานกรรมการ	 D	=	กรรมการผู้จัดการ	 F	=	กรรมการ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - ถ้าคนไหน	ปกครองคนไม่ได้	สอนงานคนไม่เป็น	คนๆนั้นก็จะเป็นหัวหน้าคนไม่ได้			
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บร�ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ประเด็นสำ�คัญในรอบป

	 *	 ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิท	มมีติให้จา่ยเงนิปันผลหุ้นละ	1.15	บาท	และนำาเสนอตอ่ท่ีประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นซ่ึงกำาหนดให้มข้ึีนในวนัท่ี	24	เมษายน	2560 

	 **	ผลลัพธ์ไม่มีนัยสำาคัญ

รายการ 25582559 2557

 ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)

	 กำาไรสุทธิ	 3.22	 2.42	 1.88	

	 มูลค่าหุ้นตามบัญชี	 59.85	 55.06	 54.14	

	 ราคาตลาด	 36.50	 38.25	 39.50	

	 เงินปันผล	 *1.15	 1.05	 1.05

 การวิเคราะห์ทางการเงิน

 ความคล่องตัวของกิจการ (เท่า)

	 อัตราส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน	 3.58	 3.41	 3.26	

	 อัตราส่วนของสินทรัพย์สภาพคล่องต่อหนี้สินหมุนเวียน	 1.36	 1.15	 1.07	

 ความสามารถในการก่อหนี้ (เท่า)

	 อัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	 0.16	 0.16	 0.17	

	 อัตราส่วนความสามารถจ่ายดอกเบี้ย	 554.58	 855.09	 **N.M

 ประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์

	 อัตราหมุนของลูกหนี้	(ครั้ง)	 7.99	 7.43	 6.78	

	 ระยะเวลาการจัดเก็บหนี้	(วัน)	 45.08	 48.46	 53.10	

	 อัตราหมุนของสินค้า	(ครั้ง)	 2.09	 1.99	 1.87	

	 ระยะเวลาการจำาหน่ายสินค้า	(วัน)	 172.14	 181.00	 192.76	

	 อัตราหมุนของสินทรัพย์ถาวร	(ครั้ง)	 3.63	 3.62	 3.64	

	 อัตราหมุนของสินทรัพย์รวม	(ครั้ง)	 0.69	 0.70	 0.69	

 ประสิทธิภาพการทำากำาไร

	 กำาไรสุทธิ	(ล้านบาท)	 936.26	 703.19	 545.19	

	 ผลตอบแทนต่อยอดขาย	(%)	 6.98	 5.46	 4.34	

	 ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(%)	 5.61	 4.43	 3.51	

	 ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม	(%)	 4.83	 3.80	 3.00	

	 ราคาตลาดต่อกำาไร	 11.34	 15.81	 21.01	

 ความเจริญเติบโตของกิจการ (%)

	 อัตราเพิ่ม	(ลด)	ของยอดขายสุทธิ	 2.21	 2.57	 (9.72)

	 อัตราเพิ่ม	(ลด)	ของกำาไรสุทธิก่อนภาษี	 27.54	 34.24	 (24.59)

	 อัตราเพิ่ม	(ลด)	ของสินทรัพย์รวม	 8.80	 0.43	 3.74	

	 อัตราเพิ่ม	(ลด)	ของส่วนของผู้ถือหุ้น	 8.71	 1.69	 2.91	

	 อัตราเพิ่ม	(ลด)	ของจำานวนพนักงาน	 (1.38)	 0.50	 (9.04)
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ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - หากอยากได้อนาคตที่มั่นคงจงอย่าเห็นแก่ตัว

ประวติบริษัท

	 บริษัท	 ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล	 จำากัด	(มหาชน)	 ก่อตั้งด้วยความมุ่งมั่นของพนักงานเพียง	7	 คน	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	2507	 ภายใต้ชื่อ 
ห้างหุ้นสว่นจำากดั	อินเตอรเ์นชัน่แนล	คอสเมตคิส	์(เพีย้ซ)	ดว้ยทุนจดทะเบียน	100,000	บาท	เป็นผูแ้ทนจำาหนา่ยเครือ่งสำาอาง	“เพีย้ซ”	ในพ.ศ.	
2508	ได้เปลี่ยนชื่อเป็น	บริษัท	อินเตอร์เนชั่นแนล	คอสเมติคส์	(เพี้ยซ)	จำากัด	จากนั้นในพ.ศ.	2516	เปลี่ยนชื่อเป็น	บริษัท	อินเตอร์เนชั่นแนล 
คอสเมติคส์	จำากัด		มีพนักงาน	1,200	คน
	 ในพ.ศ.	2537	บริษัทฯ	ได้ดำาเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็น	บริษัท	มหาชน	จำากัด	ต่อกรมทะเบียนการค้า	กระทรวงพาณิชย์	และ 
ในพ.ศ.	2539	เปลี่ยนชื่อจาก	บริษัท	อินเตอร์เนชั่นแนล	คอสเมติคส์	จำากัด	(มหาชน)	เป็น	บริษัท	ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด	(มหาชน) 
พร้อมเปลี่ยนตราสัญลักษณ์บริษัทใหม่
	 ปัจจุบัน	สำานักงานของบริษัทเป็นอาคารแฝด	สูง	6	ชั้น	ในบริเวณใกล้เคียงกับอาคารเดิม	ณ	ถนนสาธุประดิษฐ์	มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 
7,002	คน	ทุนจดทะเบียน	ณ		31	ธันวาคม	2559	จำานวน	500	ล้านบาท	โดยเรียกชำาระแล้วจำานวน	290.63	ล้านบาท

ดูแลลูกค้าใกล้ชิด อำานวยความสะดวกทั่วทั้งภูมิภาค
	 บริษัทฯ	ได้ร่วมกับบริษัทพันธมิตรตามจังหวัดสำาคัญๆ	เพื่อเป็นศูนย์กลางอำานวยความสะดวกและบริการลูกค้าอย่างใกล้ชิด
พ.ศ.	2520	 บริษัท	อินทนิลเชียงใหม่	จำากัด	 จังหวัดเชียงใหม่
	 	 	 	 บริษัท	อินเตอร์เซ้าท์	จำากัด	 	 จังหวัดสงขลา
	 	 	 	 บริษัท	แคน	จำากัด	 	 	 จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ.	2531	 บริษัท	ซัน	แอนด์	แซนด์	จำากัด	 จังหวัดภูเก็ต
พ.ศ.	2534	 บริษัท	อีสเทิร์น	ไอ.ซี.ซี.	จำากัด	 จังหวัดชลบุรี
พ.ศ.	2535	 บริษัท	โคราชวัฒนา	จำากัด	 	 จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ.	2538	 บริษัท	ปากน้ำาโพวัฒนา	จำากัด	 จังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ.	2539	 บริษัท	มหาราชพฤกษ์	จำากัด		 จังหวัดพิษณุโลก

ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของทุกคนด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพ
	 จากจุดเริ่มต้นในการเป็นตัวแทนจำาหน่ายเครื่องสำาอาง	“เพี้ยซ”	และขยายฐานธุรกิจสู่การเป็นตัวแทนจำาหน่ายชุดชั้นในสตรี	“วาโก้”	จาก
ประเทศญี่ปุ่น	 รวมถึงเป็นตัวแทนจำาหน่ายเสื้อผ้าสุภาพบุรุษ	 “แอร์โรว์”	 	 ในฐานะผู้นำาด้านธุรกิจ	บริษัทฯ	 ได้สร้างสรรค์นวัตกรรม	นำาเสนอ 
สินค้า	 และบริการท่ีทันสมัยสู่ตลาดมาโดยตลอด	 ปัจจุบัน	 บริษัทฯ	 เป็นผู้จัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทภายใต้แบรนด์ต่างๆ 
กวา่	100	แบรนด	์ครอบคลมุผลติภณัฑ์ประเภทเคร่ืองสำาอาง	เครือ่งหอม	ชุดช้ันในสตร	ีเสือ้ผา้สภุาพสตร	ีเสือ้ผา้สภุาพบุรษุ	ชุดชัน้ในชาย	เสือ้ผา้ 
และอุปกรณ์กีฬา	เสื้อผ้าเด็ก	เครื่องหนัง	นาฬิกา	สินค้าอุปโภคและบริโภค	รวมถึงน้ำาดื่ม	และน้ำานมถั่วเหลืองผสมข้าวโพด	ฯลฯ		 
	 	 นอกจากนี้		บริษัทฯ	ได้ขยายแนวธุรกิจการบริการเพิ่มขึ้น	เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค	ได้แก่
	 •	 I.C.C.	Call	Center	เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เปิดให้บริการศูนย์ข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์	ที่เน้นการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ	เพื่อให้เกิด 
	 	 ความประทับใจสูงสุดกับผู้ใช้บริการ	 ด้วยการให้บริการอย่างมืออาชีพ	 โดยทีมบุคลากรคุณภาพ	 พร้อมบริการครบวงจร	 ไม่ว่าด้าน 
	 	 Inbound	และ	Outbound	เทคโนโลยีท่ีทันสมัย	รวมถงึการให้บรกิารวิเคราะห์รปูแบบการให้บรกิารท่ีสอดคลอ้งกบัธรุกจิของผูป้ระกอบการ 
	 	 Call	Center	สามารถสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจ	และยังส่งผลให้เกิดประโยชน์มากมาย
	 •	 โครงการบัตรสมาชิก	His	&	Her	Plus	Point	“สะสมความสุข	สะสมคะแนน”	โดยเชิญชวนลูกค้าสมัครเป็นสมาชิกบัตร	His	&	Her 
	 	 เพื่อสะสมคะแนนจากการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท	 ณ	 เคาน์เตอร์ปกติในร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ	 โดยลูกค้าจะได้รับคะแนน 
	 	 สะสม	1	 คะแนน	 จากทุกๆ	 ยอดซ้ือ	25	 บาท	 เพื่อสะสมแลกรับของรางวัลตามแคตตาล็อก	 และรับสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ	 ท่ีจัดข้ึน 
	 	 เป็นพิเศษเฉพาะสมาชิก
	 •	 His	&	Her	Shop	ร้านคา้ทีร่วบรวมสินค้าแฟชัน่ของบริษทั	โดยเน้นการตกแต่งร้านทีท่นัสมัย	ทา่มกลางบรรยากาศทีอ่บอุ่นและบริการ 
	 	 ที่ดี	ซึ่งในพ.ศ.	2559	ได้เปิดร้าน	His	&	Her	Shop	ทั่วประเทศเป็นจำานวน	78	ร้าน
	 •	 His	&	Her	ShopSmart	แคตตาล็อกไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้ง	อีกหนึ่งช่องทางการจัดจำาหน่าย	อำานวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อ 
	 	 สินค้าในแคตตาล็อก	และสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์	เว็บไซต์	แฟกซ์	หรือทางไปรษณีย์	พร้อมรับบริการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน	เป็นการ 
	 	 ตอบสนองไลฟ์สไตล์การช้อปปิ้งที่ทันสมัยและสะดวกสบาย
	 •	 I.C.C.	Line	Official	Account	ตอบโจทย์ลกูคา้ในโลกออนไลน	์เป็นช่องทางในการตดิตอ่สือ่สารผา่นโซเชยีลเนต็เวริค์	เพือ่สรา้งการรบัรู ้
	 	 เกี่ยวกับข้อมูล	ข่าวสาร	และโปรโมชั่นของผลิตภัณฑ์ในเครือไอ.ซี.ซี.
	 •	 eThailandBEST.com	 ช้อปป้ิงมอลล์ออนไลน์	 ท่ีรวบรวมสินค้าไว้อย่างครบครัน	 หลากหลายหมวดหมู่	 ด้วยวิธีง่ายๆ	 เพียงแค่ 
	 	 ปลายนิ้วคลิก	คุณก็สามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกสบายตลอด	24	ชั่วโมง	ตอบโจทย์ครบครันด้วยสินค้าคุณภาพดีในราคาที่ 
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)

	 	 คุ้มค่าจากกลุ่มผู้ผลิตและจำาหน่ายสินค้าโดยตรงในเครือ	“สหพัฒน์”	กลุ่มบริษัทชั้นนำาที่อยู่คู่ประเทศไทยมากกว่า	60	ปี
	 •	 Beauty	Sation	สถานีแห่งความงาม	ทางเลือกใหม่ในการรวบรวมแบรนด์เครื่องสำาอางทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ	ที่เป็นที่สนใจ 
	 	 ของกลุ่มลูกค้าให้อยู่ในสถานที่เดียวกัน	(One	Stop	Service	Shop)	 เพื่อตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ลูกค้า	และให้อิสระในการเลือกซื้อ 
	 	 แก่ลูกค้า	แต่ยังคงไว้ซึ่งการบริการดีเยี่ยมแบบเคาน์เตอร์
ก้าวไกล สร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อลูกค้า
	 •	 YISHION	 เสื้อผ้าแบรนด์สตรีทแฟช่ันสุดเท่อันดับต้นๆ	 ของเอเชีย	 สำาหรับคนรุ่นใหม่	 ท่ีมีไลฟ์สไตล์ท่ีโดดเด่น	 เป็นตัวของตัวเอง 
			 	 และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง
	 •	 DESIGUAL	เสือ้ผา้และ	Accessories	จากประเทศสเปน	โดดเดน่ในการออกแบบสไตลเ์ย็บปะตดิ	เนน้เทรนดส์สีนัสดใส	และความสนกุสนาน 
	 •	 ENFANT	ผลติภณัฑส์ำาหรับเดก็ภายใตแ้นวคดิ	Healthy	&	Safety	เพือ่สขุอนามัย	และความปลอดภยัของลกูนอ้ย	โดยคดัสรรผลติภณัฑ ์
	 	 ท่ีมสีว่นผสมจากธรรมชาติ	ปลอดภยั	อ่อนโยนตอ่ผวิท่ีบอบบาง	บำารงุทะนถุนอม	เพือ่สขุภาพและอนามัยท่ีด	ีนำาเสนอผลติภัณฑ์ใหม	่อาทิ 
	 	 -	Enfant	Organic	Gentle	Baby	Toothpaste	Gel	6M+ยาสีฟันสำาหรับเด็กน้อย	6	เดือนขึ้นไป	กลิ่น	Banana	&	Strawberry
	 	 -	Enfant	Organic	Plus	Pure	Cornstarch	Baby	Powder	แป้งเด็กสูตรธรรมชาติจากแป้งข้าวโพด	ปราศจากส่วนผสม	ของแร่หินทัลคัม	(Talc-free)
	 	 -	Enfant	Organic	Herbal	Soothing	Cream	ครีม	บรรเทาอาการคันและลดเลือนรอยดำาจากการโดนยุงและแมลงกัด
	 	 -	Enfant	Organic	Bye	ByeMozzie	Lotion	โลชั่นกันยุง	ปกป้องลูกน้อยจากยุงและแมลงด้วยน้ำามันสกัดออแกนิค	100%
	 	 -	Enfant	Organic	Plus	Face	&	Body	Sunscreen	Milky	Spray	SPF	30PA+++	สเปรย์กันแดด	เนื้อบางเบา
	 	 -	Enfant	Organic	Plus	Shea	Butter	Nurturing	Balm	ปกป้องผวิจากความแห้งกรา้น	และป้องกนัผวิจากมลภาวะ	พรอ้มคงความชุ่มช้ืน 
	 	 	 ให้ผิวได้อย่างยาวนาน	
	 •	 ENFANT	BEAUTY	MOM	ผลิตภัณฑ์สำาหรับคุณแม่	ปราศจากสารเคมีอันตราย	ปลอดภัยสำาหรับสตรีที่ตั้งครรภ์	และลูกน้อย	ได้แก่ 
	 	 Enfant	Beauty	Mom	Nipple	Moisturizing	cream		ผลิตภัณฑ์บำารุงหัวนมสำาหรับคุณแม่ที่ต้องการการดูแลผิวเป็นพิเศษ	โดยเฉพาะ 
	 	 ในขณะท่ีให้นมบุตร	อุดมไปดว้ยคณุคา่จาก	Shea	butter	และน้ำามันสกดัจากธรรมชาต	ิ5	ชนดิ	ช่วยให้ผวิท่ีแห้งกรา้นกลบัมานุม่นวล	ชุ่มชืน้ 
		 •	 ENFANT		เสื้อผ้าสำาหรับเด็ก	นำาเสนอชุดว่ายน้ำาเด็กดีไซน์น่ารัก	ที่ตัดเย็บอย่างพิถีพิถันมาโดยเฉพาะ	เพื่อให้หนูน้อยสวมใส่สบาย 
	 •	 VIRTUAL	AR	STORE	ห้างสรรพสินค้าเสมือนจริง	เทคโนโลยีที่ผสานความเป็นจริง	(Real	World)	เข้ากับโลกเสมือน	(Virtual	World) 
	 	 โดยซ้อนภาพสามมิติท่ีอยู่ในโลกเสมือนไปบนภาพท่ีเห็นจริงๆ	 ผ่านจอภาพโดยนำาเทคโนโลยี	AR	Store	 มาผสานกับการขาย 
	 	 ในรูปแบบเดิม	เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภค
	 •	 VIRTUAL	FITTING	ROOM	 ห้องลองเสื้อเสมือนจริง	 เทคโนโลยีดิจิตอลท่ีอาศัยกล้องจับความเคลื่อนไหวกับการประมวลผลภาพ	 
	 	 (Image	Processing)	 โดยจำาลองภาพการลองสวมใส่ชุดของลูกค้าผ่านจอภาพแทนการทดลองสวมใส่จริง	 ด้วยวิธีการนำาภาพของ 
	 	 ลกูคา้ข้ึนมาบนจอภาพ	แลว้ให้ลกูคา้คลกิเลอืกเสือ้ผา้ท่ีตอ้งการสวมใส	่จากนัน้ระบบจะประมวลผล	เพือ่แสดงภาพลกูคา้ท่ีสวมใสชุ่ดท่ี 
	 	 คลิกเลือกให้เห็นผ่านจอภาพ	ซึ่ง	Virtual	Fitting	room	จะอำานวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถ	Mix	&	Match	เสื้อ	กางเกง	กระโปรง 
		 	 เสื้อนอก	ฯลฯ	ได้หลากหลายรูปแบบจนกว่าจะพอใจ	โดยไม่ต้องเสียเวลาใส่	-	ถอด	แบบการลองเสื้อผ้าแบบเดิมๆ
	 •	 AR	TAG	เป็นเทคโนโลยีใหม่	ที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริง	(Real)	เข้ากับโลกเสมือน	(Virtual)	ซึ่งจะทำาให้ภาพที่เห็นในจอภาพ 
	 	 กลายเป็นวัตถ	ุ3	มติลิอยอยู่เหนอืพืน้ผวิจริง	และเป็นการนำาเสนอผลติภณัฑร์ปูแบบใหม่ให้สือ่โฆษณาบนอินเทอรเ์นต็	ไปสูค่วามตืน่เตน้ 
	 	 เร้าใจแบบใหม่	ของการที่ภาพสินค้าจากป้าย	TAG	ลอยออกมาสู่จอคอมพิวเตอร์หรือมือถือ
	 •	 QUICK	BUY	การซื้อสินค้าผ่าน	QR	Code	โดย	Quick	Buy	นั้นสามารถผสมผสานกับเทคโนโลยี	AR	เพื่อสร้างเป็น	Virtual	AR	Store	, 
		 	 Virtual	Fitting	Room	และ	WoW	Price	ที่สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตามต้องการ	ได้ทันทีด้วยการสแกน	QR	Code	ผ่าน		Application 
	 	 ทางมือถือ	(Smart	Phone)	และเชื่อมโยงไปยัง	www.eThailandBEST.com	ที่พร้อมบริการจัดส่งสินค้าฟรีถึงบ้านอย่างรวดเร็ว
การเพิ่มทุนจดทะเบียน
พ.ศ.	2509	 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น	1.5	ล้านบาท
พ.ศ.	2515	 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น	3	ล้านบาท
พ.ศ.	2521	 เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น	12	ลา้นบาท	และไดร้บัอนมัุตจิากกระทรวงการคลงัให้เป็นบรษัิทท่ีมีมาตรฐานเป็นบรษัิทจดทะเบียน 
	 	 	 	 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พ.ศ.	2522-2530	 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น	82.50	ล้านบาท
พ.ศ.	2531	 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น	300	ล้านบาท	โดยมีทุนชำาระแล้ว	110	ล้านบาท	เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้จากเดิม 
	 	 	 	 หุ้นละ	100	บาท	เป็น	10	บาท	ต่อหุ้น
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พ.ศ.	2532	 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น	500	ล้านบาท	โดยมีทุนชำาระแล้ว	120.45	ล้านบาท
พ.ศ.	2536-2538	 เรียกชำาระทุนเพิ่ม	26.63	ล้านบาท	มีทุนชำาระแล้วจำานวน	147.08	ล้านบาท
พ.ศ.	2539	 มีทุนชำาระแล้วจำานวน	290.63	ล้านบาท	ถึงปัจจุบัน
พ.ศ.	2546	 เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้จากเดิม	หุ้นละ	10	บาท	เป็น	1	บาท	ต่อหุ้น

การออกหุ้นกู้
พ.ศ.	2530	 เริ่มออกหุ้นกู้ครั้งแรกจำานวนเงิน	50	ล้านบาท
พ.ศ.	2532	 ออกหุ้นกู้ชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ครั้งแรกจำานวน	120	ล้านบาท
พ.ศ.	2533	 ออกหุ้นกู้ชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ครั้งที่	2	จำานวน	200	ล้านบาท

เกียรติประวัติของบริษัท
พ.ศ.	2531	 ไดร้บัรางวลั	“โตเกยีว	ครเีอชัน่	อะวอรด์”	ครัง้ท่ี	2	ซ่ึงเป็นรางวลัยอดธรุกจิท่ีมีความคดิสรา้งสรรค์ในภมูภิาคเอเชยีอาคเนย์ 
	 	 	 	 ดีเด่นที่สนับสนุนแฟชั่นและร่วมพัฒนาการแต่งกายของคนไทย		
พ.ศ.	2542	 ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการบริหารงานระบบคณุภาพ	ISO	9002	เฉพาะเขตกรงุเทพฯ	และปรมิณฑลจาก	SGS	YARSLEY 
	 	 	 	 INTERNATIONAL	CERTIFICATION	SERVICES	ประเทศอังกฤษ
พ.ศ.	2543						 ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารงานระบบคุณภาพ	ISO	9002	ทั่วประเทศ	ครบทุกผลิตภัณฑ์	จาก	SGS	YARSLEY 
	 	 	 	 INTERNATIONAL	CERTIFICATION	SERVICES	ประเทศอังกฤษ
พ.ศ.	2546	 ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการบรหิารงานระบบคณุภาพ	ISO	9001:	2000	ท่ัวประเทศ	ครบทุกผลติภณัฑ	์จาก	SGS	YARSLEY 
	 	 	 	 INTERNATIONAL	CERTIFICATION	SERVICES	ประเทศอังกฤษ	เมื่อวันที่	21	มกราคม	2546
พ.ศ.	2551	 ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการบรหิารงานระบบคณุภาพ	ISO	9001:2008	ท่ัวประเทศ	ครบทุกผลติภัณฑ	์จาก	SGS	YARSLEY 
	 	 	 	 INTERNATIONAL	CERTIFICATION	SERVICES	ประเทศอังกฤษ	เมื่อวันที่	31	มีนาคม	2551
พ.ศ.	2555	 ไดร้บัรางวัล	INVESTORS’	CHOICE	AWARD	ในฐานะท่ีไดร้บัการประเมนิคณุภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น	คะแนนเตม็ 
	 	 	 	 100%	ต่อเนื่องเป็นเวลา	4	ปี	(2552-2555)	โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	ภายใต้โครงการอาสาพิทักษ์สิทธิ์
พ.ศ.	2559	 •	 ไดร้บัรางวลั	INVESTORS’	CHOICE	AWARD	2016	ในฐานะท่ีไดร้บัการประเมินคณุภาพการจดัประชุมสามัญผูถ้อืหุ้น 
	 	 	 	 	 คะแนนเต็ม	100%		ต่อเนื่องกัน	8	ปีซ้อน		โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย		ภายใต้โครงการอาสาพิทักษ์สิทธิ์	
	 	 	 	 •	 ได้รบัใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทุจรติ	(CAC)	จากคณะกรรมการแนวรว่ม 
	 	 	 	 	 ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
	 	 	 	 •	 ไดร้บัใบประกาศนยีบัตร	เพือ่แสดงวา่เป็นองคก์รลดโลกรอ้น	โดยการใช้เสือ้ผา้	CoolMode	จาก	THAILAND		GREEN	HOUSE 
	 	 	 	 	 GAS	MANAGEMENT	ORGANIZATION	(PUBLIC	ORGANIZATION)	and	THAILAND	TEXTILE	INSTITUTE 
	 	 	 	 	 เมื่อวันที่	17	มิถุนายน	2559

เกียรติประวัติของผู้บริหาร
พ.ศ.	2534	 คุณบุณยสิทธิ์	 โชควัฒนา	 ประธานกรรมการบริษัท	 ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์	 “THE	OFFICIER	DE	L’ORDRE 
	 	 	 	 NATIONAL	DU	MÉRITE”	จากประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส	จากผลงานที่ได้ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ของฝรั่งเศส 
	 	 	 	 แพร่หลายในประเทศไทย
พ.ศ.	2537	 คุณบุณยสิทธิ์		โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริษัท	ได้รับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตร์	ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 
	 	 	 	 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ.	2538	 ดร.สม	จาตศุรพีทัิกษ์	ประธานกรรมการบรษัิท	ไดร้บัพระราชทานปรญิญาบัตรบรหิารธรุกจิ	ดษุฎบัีณฑติกติตมิศกัดิ	์จากคณะ 
	 	 	 	 พาณิชยศาสตร์และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ.	2539	 ดร.บุณยสทิธิ	์โชควฒันา	รองประธานกรรมการบรษัิท	ไดร้บัพระราชทานเครือ่งราชอิสรยิาภรณ	์ช้ันท่ี	1	ปฐมดเิรกคณุาภรณ ์
พ.ศ.	2541	 ดร.บุณยสิทธิ์	 โชควัฒนา	 รองประธานกรรมการบริษัท	 ได้รับรางวัล	 “The	Prime	Minister’s	Trade	Award”	 จาก 
	 	 	 	 นายกรัฐมนตรญีีปุ่่น	ในฐานะนกัธรุกจิไทยท่ีมสีว่นช่วยสง่เสรมิและสรา้งความเขา้ใจท่ีดทีางดา้นการคา้ระหวา่งประเทศไทย 
	 	 	 	 กับประเทศญี่ปุ่น
พ.ศ.	2542	 ดร.บุณยสิทธิ์	โชควัฒนา	รองประธานกรรมการบริษัท	ได้รับเลือกเป็น	“นักการตลาดดีเด่นประจำาปี	2541”	(MARKETER 
	 	 	 	 OF	THE	YEAR	1998)	 ในเชิงนวัตกรรมการตลาด	ผลประกอบการ	ประสิทธิภาพของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตลาด 
	 	 	 	 และจรรยาบรรณการตลาด

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - 	อารมณ์ชั่ววูบอาจทำาลายมิตรภาพที่ยืนยาวได้



27“เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน”

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)

พ.ศ.	2544	 ดร.บุณยสิทธิ์	 โชควัฒนา	 รองประธานกรรมการบริษัท	 รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจ	 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์		 
	 	 	 	 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ.	2545	 •	 ดร.บุณยสิทธิ์	 โชควัฒนา	รองประธานกรรมการบริษัท	รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์กุนซันโต	ซุย	โฮโช	(The	Order	of 
	 	 	 	 	 the	Sacred		Treasure,	Gold	Rays	with	Neck	Ribbon)	จากประเทศญี่ปุ่น	ในฐานะนักธุรกิจไทยที่มีความสัมพันธ์อันดี 
	 	 	 	 	 ในการดำาเนินธุรกิจกับนักธุรกิจญี่ปุ่นมายาวนาน
	 	 	 	 •	 ดร.บุณยสิทธิ์	โชควัฒนา	รองประธานกรรมการบริษัท	รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจ	ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 
	 	 	 	 	 จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ.	2546	 •	 คุณบุญเกียรติ	โชควัฒนา	กรรมการผู้อำานวยการ	ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์	Chevalier	dans	l’Ordre	National	de	la 
	 	 	 	 	 Légion	d’Honneur	 จากประเทศฝรั่งเศส	 ในฐานะผู้บริหารชาวไทยท่ีส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ของฝรั่งเศสแพร่หลาย 
	 	 	 	 	 ในประเทศไทย
	 	 	 	 •	 คุณบุญเกียรติ	 โชควัฒนา	 กรรมการผู้อำานวยการ	 ได้รับปริญญาธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 สาขาวิชาการจัดการ 
	 	 	 	 	 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ.	2547	 ดร.บุณยสิทธิ์	โชควัฒนา	รองประธานกรรมการบริษัท	เข้ารับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจ	ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์			 
	 	 	 	 จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ.	2548	 •	 ดร.บุณยสทิธิ	์โชควัฒนา	รองประธานกรรมการบรษัิท	รบัปรญิญาบรหิารธรุกจิ	ดษุฎบัีณฑติกติตมิศกัดิ	์สาขาวิชาการตลาด 
	 	 	 	 	 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
	 	 	 	 •	 ดร.บุญเกียรติ	 โชควัฒนา	 กรรมการผู้อำานวยการ	 รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจ	 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
	 	 	 	 	 มหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ.	2549	 ดร.บุณยสทิธ์ิ	โชควัฒนา	รองประธานกรรมการบรษัิท	รบัรางวลัเกยีรตยิศ	“ทำาเนยีบเกยีรตคิณุนกัการตลาดไทย”	(Marketing 
	 	 	 	 Hall	of	Fame)	ประจำาปี	2549	จากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
พ.ศ.	2552	 •	 ดร.บุณยสทิธิ	์โชควฒันา	รองประธานกรรมการบรษัิท	รบัปรญิญาดษุฎบัีณฑติกติตมิศกัดิ	์สาขากฎหมาย	มหาวทิยาลยั 
	 	 	 	 	 วาเซดะประเทศญี่ปุ่น
	 	 	 	 •	 ดร.บุญเกียรติ	 โชควัฒนา	 กรรมการผู้อำานวยการและประธานกรรมการบริหาร	 รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจ	 
	 	 	 	 	 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.	2555	 ดร.บุณยสิทธิ์	 โชควัฒนา	 รองประธานกรรมการบริษัท	 รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร์	 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
	 	 	 	 (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประวติบริษัท



สมัครสมาชิก His & Her Plus Point ณ
เคาน์เตอร์สินค้า ไอ.ซี.ซี. ห้างสรรพสินค้า ทั่วประเทศ
His & Her Call Center 0-2296-9900
Facebook: his & her plus point
สมัครฟรีที่ www.hisherpoint.com

	 บรษัิท	ไอ.ซี.ซี.	อินเตอรเ์นช่ันแนล	จำากดั	(มหาชน)	หนึง่ในเครือของ
สหพฒัน	์ตวัแทนผูจ้ดัจำาหนา่ยผลติภณัฑแ์บรนดเ์นมช้ันนำาระดบัโลก 
อาทิ	WACOAL,	ARROW,	LACOSTE,	BSC	COSMETOLOGY,	
DAKS,	ELLE,	GUY	LAROCHE,	MIZUNO,	 และแบรนด์เนมชั้น
นำาอ่ืนๆ	 อีกมากมาย	 นอกจากน้ียังเป็นผู้จัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ี
ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง	 เช่น	 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอาง	BSC,		
ผลติภณัฑส์ำาหรบัเดก็	ENFANT	เป็นตน้	ซ่ึงลว้นเป็นผลติภณัฑเ์ป่ียม
ด้วยคุณภาพ	 ท่ีตอบสนองความต้องการ	 และเป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่ 
หลายจากผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างดี
	 บรษัิทฯ	ไดส้รา้งสมประสบการณต์ลอดระยะเวลาผา่นมา	พรอ้ม
มุ่งม่ันสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการด้วยมาตรฐานการ
บรกิารระดบัสากล	โดยไดร้บัความอุปการคณุดว้ยดเีสมอมาจากท่าน
ลกูคา้ผูท้รงเกยีรตท่ัิวทุกภมูภิาคของประเทศ	ทำาให้บรษัิทฯ	ตระหนกั
ถงึความสำาคญัของการสร้างความสมัพันธอั์นดกีบัลกูคา้	พร้อมท้ังตอบ 
สนองความตอ้งการ	เพิม่ความคุม้คา่ในการเลอืกสรรสนิคา้และเสนอ
สทิธพิิเศษท่ีลกูค้าพึงไดร้บัจากบรษัิท	เพ่ือเป็นเสมือนความจรงิใจท่ีจะ
มอบแด่ลูกค้าผู้มีอุปการคุณของบริษัท	 จึงเกิดโครงการบัตรสมาชิก	
His	&	Her	Plus	Point	บัตรสะสมความสุข	สะสมคะแนน	แด่ลูกค้า
คนพิเศษ	เพียงท่านสมัครเป็นสมาชิกบัตร	ฯ	

His & Her Plus Point Card

	 “บัตรสมาชิก	His	&	Her	Plus	Point	บัตรสะสมความสุข	ทุก 
การช้อป”	เป็นบัตรท่ีพรัง่พรอ้มดว้ยสทิธปิระโยชนเ์หนอืระดบัมากมาย	
อาทิ	การสะสมคะแนนเพื่อแลกของสมนาคุณ	การสะสมคะแนนเพื่อ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	และสะสมคะแนนเพื่อได้รับสิทธิพิเศษในวาระ
สำาคัญของลูกค้า	 เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกไลฟ์สไตล์กับ
หลากหลายแบรนดด์งัในเครือสหพัฒน	์ท่ีสร้างความพึงพอใจตอ่สนิคา้
และการให้บริการจนทำาให้วันนี้บัตรสมาชิก	His	&	Her	Plus	Point	มี
ยอดสมาชิกมากถึง	2,300,000	คนทั่วประเทศ	
	 ด้วยความคุ้มค่าในการซ้ือสินค้าของบริษัทท่ีเพิ่มมาก	 ข้ึนด้วย 
เอกสทิธิข์องการสะสมคะแนน	เพ่ือแลกรับของรางวลัฟรี	พรอ้มรบัสทิธ ิ
พิเศษอื่นๆ	 อีกมากมาย	 รวมถึงความสะดวกในการสมัครบัตร	 ช่อง 
ทางการสือ่สารข้อมูลท่ีทันสมัยเข้าถงึไดง้า่ย	หลากหลายช่องทางอาทิ 
	His	&	Her	Call	Center,	ระบบ	IVR,	SMS,	www.hisherpoint.com	
และ	Facebook	:	his	&	her	plus	point	จุดเด่นดังกล่าวทำาให้ยอด
สมคัรบัตรสมาชิก	His	&	Her	Plus	Point	ยังคงขยายตวัอย่างตอ่เนือ่ง

	 นอกจากนี้บัตรสมาชิก	His	&	Her	Plus	Point	 ยังร่วมกับ
พันธมิตรหลากหลายธุรกิจ	อาทิ	ห้างสรรพสินค้าชั้นนำา	ร้านอาหาร	
สถานเสริมความงาม	 โรงภาพยนตร์	 เพ่ือนำาเสนอสิทธิพิเศษต่างๆ	 
ที่เหนือระดับแบบเอ็กซ์คลูซีฟ	สำาหรับสมาชิกบัตร	His	&	Her	Plus	
Point	 เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์	 อย่างคุ้มค่าให้กับลูกค้ามากท่ีสุด	 
และเพื่อให้ง่ายต่อการเลือกซื้อสินค้ายิ่งขึ้น	บริษัทฯ	ได้เปิดให้บริการ
ช่องทางการช้อปป้ิงแบบใหมท่ี่มีความสะดวกสบาย	เข้าถงึลกูคา้ดว้ย
การช้อปผ่าน	HiS	&	Her	ShopSmart	ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกสินค้า
ได้ทางแคตตาล็อค	 และ	Website	:	www.hishershopsmart.com	 
ที่รวบรวมสินค้าคุณภาพไว้มากมายกว่า	1,500	รายการ	ตั้งแต่สินค้า
นำาเข้าจากต่างประเทศ	และสินค้าที่ผลิตในประเทศ	ซึ่งถูกคัดสรรมา
เพื่อตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์ภายใต้โลโก้	Only@ShopSmart	และ
วางจำาหน่ายเฉพาะ	His	&	Her	ShopSmart		 เท่านั้น	ไม่ว่าจะเป็น
เครื่องใช้ไฟฟ้า	 เครื่องครัว	สินค้าดูแลบ้าน	ตกแต่งบ้าน	สินค้าไอที	
สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม	 พร้อมแฟช่ันแบรนด์ช้ันนำา	 อาทิ	
Wacoal,	BSC,	ELLE,	Belle	&	Sofa	เป็นต้น	โดยสามารถสั่งซื้อได้
เพยีงโทร.	0-2123-4789	และเพิม่ความสะดวกมากย่ิงขึน้ดว้ยบรกิาร 
จัดส่งสินค้าถึงบ้านทั ่วประเทศ	อีกทั ้งยังรับประกันความพอใจ
คืนสินค้าภายใน	7	วัน	พร้อมรับคะแนนสะสม	His	&	Her	Plus	Point		
1	คะแนนจากยอดซื้อทุกๆ	25	บาท	
	 และในอนาคต	 บริษัทฯ	 ยังคงมุ่งม่ันสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อ
ลูกค้าท่ัวประเทศ	 ควบคู่ไปกับการสรรหาสิทธิประโยชน์พิเศษท่ีคุ้ม
ค่าพรั่งพร้อมกว่าเดิมให้ตรงตามความต้องการของสมาชิกบัตร	His	
&	Her	Plus	Point	 ที่รักการช้อปปิ้ง	 เพื่อเพิ่มให้ทุกการใช้จ่ายของ
ลูกค้าเต็มเปี่ยมไปด้วยความคุ้มค่าและความสุข	
	 ย่ิงชอ้ป...ยิง่ไดแ้ตม้	กบับัตรสมาชิก	His	&	Her	Plus	Point	สะสม
แตม้เพือ่รับสว่นลดในการซ้ือสนิคา้	ไอ.ซี.ซี.	ท่ีมใีห้เลอืกกว่า	200	แบรนด์
ชั้นนำา	ใน		4,500	เคาน์เตอร์	และยังสามารถนำาคะแนนสะสมมาแลก
รับของรางวัลพิเศษท่ียกมาแบบจัดเต็มตลอดปีสำาหรับสมาชิกบัตร 
His	&	Her	Plus	Point	โดยเฉพาะ		
	 ทั้งหมดนี้	คือกิจกรรมการตลาดรูปแบบใหม่	ซึ่งบริษัทฯ	พัฒนา
มาอย่างต่อเนื่อง	 เพ่ือมอบความสะดวกสบายให้ทุกการจับจ่ายของ
ลกูคา้งา่ยข้ึน	และถอืเป็นการคนืกำาไรให้แกล่กูคา้ทุกท่านท่ีให้ความไว้
วางใจในสินค้าของบริษัทเป็นอย่างดีเสมอมา	โดยบัตรสมาชิก	His	&	
Her	Plus	Point	พร้อมจะเป็นส่วนสำาคัญในการผลักดันธุรกิจให้ก้าว
ไปขา้งหนา้อย่างม่ันคง		มุง่ม่ันในการสรา้งความพงึพอใจสงูสดุให้แก่
ลูกค้าทุกท่าน





ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - หนังฉายซ้ำาไม่ตื่นเต้น	ตลกมุขเก่าไม่มีคนฮา

eThailandBEST.com

	 eThailandBEST.com	ถอืกำาเนดิจากความตอ้งการของผูบ้รโิภคท่ีปรบัเปลีย่นไลฟส์ไตลส์ูโ่ลกออนไลนแ์ละความตอ้งการสนิคา้
หลากหลายผ่านทางช่องทางอีคอมเมิร์ซ	

	 บรษัิท	ไอ.ซ.ีซี.	อนิเตอรเ์นช่ันแนล	จำากดั	(มหาชน)		ในเครอืสหพัฒน	์จงึไดใ้ห้บรกิารจำาหนา่ยสนิคา้หลากหลายประเภท	โดยเฉพาะ
แบรนด์ชั้นนำาระดับโลก	ซึ่งมีให้เลือกสรรมากมายครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคทุกประเภท	อาทิ	สินค้าแฟชั่นบุรุษและสตรี
ชุดชั้นในบุรุษและสตรี	เครื่องสำาอาง	เครื่องหนัง	อุปกรณ์กีฬา	ผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก	อาหารและเครื่องดื่ม	เครื่องใช้ภายในบ้าน	ฯลฯ
ดว้ยวิธงีา่ยๆ	เพยีงแคป่ลายนิว้สมัผสัผา่นสมารท์โฟนหรอืคอมพวิเตอรก์ส็ามารถเลอืกซ้ือสนิคา้ไดอ้ย่างสะดวกสบายตลอด	24	ช่ัวโมง	
ที่สำาคัญยังมั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าคุณภาพดีในราคาที่คุ้มค่า	เพราะเราคือกลุ่มผู้ผลิตและจำาหน่ายสินค้าโดยตรงจากเครือสหพัฒน์	
กลุ่มบริษัทชั้นนำาที่อยู่คู่ประเทศไทยมากกว่า	60	ปี

	 eThailandBEST.com	 รองรับระบบชำาระเงินท่ีหลากหลายเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคสมัยใหม่ทุกช่องทาง	 ท้ังโอนเงิน
ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร	 บัตรเครดิต	 และการชำาระเงินปลายทาง	 โดยผู้ซื้อสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะคำาสั่งซื้อสินค้า	 ได้ง่ายๆ	
ว่าสินค้าอยู่ในระหว่างขั้นตอนใด	พร้อมทราบหมายเลข	Tracking	ที่สามารถใช้อ้างอิงเพื่อตรวจสอบกับบริการของไปรษณีย์ได้

	 นอกจากนี้	eThailandBEST.com	 ยังมีช่องทางการติดต่อกับผู้บริโภคอีกหลายช่องทาง	 อาทิ	 facebook	Line	official
และ	call	center

สําหรับติดตอสอบถามรายละเอียดสินคา และอื่น ๆ

ThailandBEST
เพื่อรับขาวสารและสาระความรูตาง ๆ แนะนําสินคาและโปรโมชั่นลาสุด

@thailandbest
สําหรับติดตอสอบถามรายละเอียดสินคา และติดตามสถานะการสั่งซ�้อ

Let’s Shop ICC
เพื่อติดตามสินคารุนลาสุดและโปรโมชั่นพิเศษกอนใคร

service@thailandbest.in.th

0-2296-9959 รับ
สิทธิพิเศษ

สแกน



ภูมิปญญ�น�ยห้�ง

ทบทวนอดีต ศึกษาปัจจุบัน 
เพื่ออนาคต

 “คนท่ีสามารถนำาอดีต ปจจุบัน เปรียบเทียบกัน
 จะเข้าใจสิ่งต่างๆ รวมท้ังอาจคาดคะเนอนาคตได้”
 การทบทวนอดีตแล้วรำาลึกถึงข้อผิดพลาดบกพร่อง
ตา่งๆ	จะทำาให้เราดำารงอยู่ในความไมป่ระมาท	และพฒันา
ปรบัปรงุตนได้	ในการทบทวนอดตีนัน้ถา้ชนะกภ็มูิใจ	แต่
อยา่หลงระเริงในชยัชนะจนประมาท	แต่ถ้าผิดพลาดและ
พ่ายแพ้	ตอ้งจำาให้แม่นศกึษาวิเคราะห์ให้ถีถ่ว้น	จะไดแ้กไ้ข
และไม่ยอมให้เกิดการผิดพลาดอีก
	 นอกจากศึกษาเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงระหว่างอดีต
กับปัจจุบันแล้ว	 ต้องวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
แล้วคาดคะเนอนาคต	 เพื่อจะได้เตรียมตัวไว้ให้พร้อม
	 การพินิจพิเคราะห์ตัวเราในแต่ละวันว่าเราทำาอะไร
ถูกบ้าง	ทำาอะไรผิดบ้าง	เปรียบได้กับการไปพบครู	เพื่อ
จะได้เรียนรู้ว่าอะไรควรทำาต่อไป	 อะไรควรจะแก้ไข
 สำาหรับข้าพเจ้าแล้ว ผิดก็เปนครู ถูกก็เปนครู ผิดๆ 
ถูกๆ ก็เหมือนมีครูหลายๆ คน

เกิด		 	 :	 วนัท่ี	14	มถินุายน	พ.ศ.	2459	ท่ีกรุงเทพมหานคร
ถึงแก่กรรม	 :	 วันที่	29	มิถุนายน	พ.ศ.	2534	ที่จังหวัดชลบุรี

เกียรติคุณที่ได้รับ

 1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์
	 	 พ.ศ.	2506	 เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย
	 	 	 	 ชั้นที่	5	ชื่อ	เบญจมาภรณ์
	 	 พ.ศ.	2521	 เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย
	 	 	 	 ชั้นที่	4	ชื่อ	จัตุรถาภรณ์
	 	 พ.ศ.	2522	เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก
	 	 	 	 ชั้นที่	4	ชื่อ	จัตุรถาภรณ์
	 	 พ.ศ.	2524	 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก
	 	 	 	 ชั้นที่	3	ชื่อ	ตริตาภรณ์
	 	 พ.ศ.	2525	เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย
	 	 	 	 ชั้นที่	2	ชื่อ	ทวีติยาภรณ์
	 	 พ.ศ.	2528	เครื่องราชอิสริยาภรณ์จากรัฐบาลญี่ปุ่น
	 	 	 	 ชื่อ	ตริตาภรณ์รัตนมิ่งมงคล

 2. เกียรติคุณอื่นๆ
	 	 พ.ศ.	2528	ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
	 	 	 	 สาขาบริหารธุรกิจ
	 	 	 	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
	 	 	 	 วิทยาเขตบางแสน
	 	 พ.ศ.	2531	รางวลัเกยีรตคิณุนกัการตลาดไทย	ปี	พ.ศ.	2531
	 	 พ.ศ.	2532	รางวัลนักอุตสาหกรรมไทยดีเด่น	ปี	พ.ศ.	2532

ดร. เทียม  โชควัฒนา
ผูกอตั้ง และอดีตประธานเครือสหพัฒน์ 

















39“เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน”

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)

	 ความพึงพอใจสูงสุดจากสินค้าและบริการเป็นสิ่งท่ีลูกค้าให้ความสำาคัญไม่น้อยไปกว่าคุณภาพของสินค้า	 สิ่งเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยหลักท่ี 
ผูป้ระกอบการไม่มองข้าม	และสรรสร้างคุณค่าเพิ่มเติมให้กับสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อบูรณาการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าอย่าง
ครบวงจร	สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า	ต่อยอดผลักดันธุรกิจให้ประสบความสำาเร็จอย่างยั่งยืน
	 บรษัิท	ไอ.ซี.ซี.อนิเตอรเ์นช่ันแนล	จำากดั	(มหาชน)	เลง็เห็นความสำาคญัในการตอบสนองความพึงพอใจดา้นสนิคา้และบรกิารให้กบัลกูคา้	
รวมถงึสรา้งความสมัพนัธอั์นดกีบัลกูคา้โดยการจดัตัง้	“ศนูย์ลกูคา้สมัพนัธ”์	เพือ่เป็นสือ่กลางในการตดิตอ่สือ่สารระหวา่งลกูคา้กบัผูป้ระกอบการ 
ด้วยการใช้บุคลากรผู้เช่ียวชาญและเทคโนโลยีทันสมัยมาเติมเต็มการให้บริการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพรวมถึงสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี
ท่ามกลางการแข่งขันทางธุรกิจ	
	 การดำาเนินงานของศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์นั้น	ไม่ใช่แค่เพียงการตอบข้อซักถาม	แก้ไขปัญหาหรือรับข้อร้องเรียนเท่านั้น	ยังรวมถึงการเก็บ
ข้อมูลพฤติกรรมในการใช้จา่ยและความตอ้งการของลกูคา้	จากนัน้	บรษัิทฯ	จะนำาข้อมูลเหลา่นีม้าวเิคราะห์และใช้ให้เกดิประโยชน์ในการพฒันา
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพือ่ตอบสนองความตอ้งของลกูคา้ทุกกลุม่เป้าหมาย	นอกจากนี	้ศนูยล์กูคา้สมัพนัธเ์ป็นอกีหนึง่ชอ่งทางในการสอบถาม
เรื่องการลงทุน	ไขข้อข้องใจ	รวมถึงให้คำาแนะนำาแก่ผู้ถือหุ้นอีกด้วย
	 หากลูกค้าท่านใดมีข้อเสนอแนะ	 ข้อร้องเรียน	 หรือคำาติชม	 สามารถติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์	0-2294-4999	
หรือจดหมายธุรกิจตอบรับที่ทางบริษัทฯ	ได้จัดไว้บริการ	ณ	เคาน์เตอร์จำาหน่ายสินค้าทั่วประเทศ	สามารถนำาส่งทางไปรษณีย์ได้โดยไม่ต้อง 
ติดแสตมป์	หรือส่ง	e-mail	มาที่	services@icc.co.th

ศูนย์ลูกค้�สัมพันธ์
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รายงานประจำาปี 2559นโยบ�ยและภ�พรวมก�รประกอบธุรกิจ

การประกอบธุรกิจของบริษัท
	 บริษัทฯ	ก่อตั้งขึ้นในปี	2507	ในนามห้างหุ้นส่วนจำากัด	อินเตอร์
เนช่ันแนล	 คอสเมติคส์	 (เพี้ยซ)	 ทุนจดทะเบียน	100,000.-	 บาท		 
มพีนกังาน		7	คน	เพ่ือดำาเนนิธรุกจิเป็นผูแ้ทนจำาหนา่ยผลติภณัฑเ์ครือ่ง
สำาอางเพี้ยซ	 และได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัท	 อินเตอร์เนช่ันแนล	
คอสเมติคส์	(เพี้ยซ)	จำากัด	ในปีต่อมา	หลังจากปี	2513	เป็นต้นมา 
บรษัิทฯ	เริม่ขยายแนวผลติภณัฑ์	โดยรับเป็นผูแ้ทนจำาหนา่ยผลติภณัฑ ์
ชุดชัน้ใน	“วาโก”้	ผลติภณัฑส์ภุาพบุรษุ	“แอร์โรว”์	และ	ผลติภณัฑอ์ืน่ๆ	อีก
หลายประเภท		ปี		2548		บรษัิทฯ	ไดเ้ริม่แนะนำาผลติภณัฑเ์ครือ่งสำาอาง 
BSC	COSMETOLOGY	ขึ้นเพื่อสร้าง	Brand	เครื่องสำาอางในเครือ
สหพัฒน์	 ให้ก้าวสู่ระดับสากล	บริษัทฯ	ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมของ
ผลติภณัฑต์ลอดมาจนในปัจจบัุน	บริษัทฯ	เป็นผูจ้ดัจำาหนา่ยผลติภณัฑ์
หลากหลายประเภท	ภายใตแ้บรนดต์า่งๆ	กวา่	100	แบรนด	์ครอบคลมุ
การจดัจำาหนา่ยผลติภณัฑป์ระเภทเคร่ืองสำาอาง	เครือ่งหอม	ชุดชัน้ใน
สตร	ีเสือ้ผา้สภุาพสตร	ีเสือ้ผา้สภุาพบุรษุ	ชุดช้ันในสภุาพบุรษุ	เสือ้ผา้
และอุปกรณ์กฬีา	เสือ้ผา้เดก็	เครือ่งหนงั	นาฬิกา	เครือ่งใช้ภายในบ้าน	
อาหาร	น้ำานมถั่วเหลืองผสมเนื้อข้าวโพด	น้ำาดื่ม	น้ำาแร่	ฯลฯ	บริษัทฯ	
ไดร้ว่มกบัพนัธมติรท้ัง	8	แห่ง	ตามจงัหวัดสำาคญัๆ	เพือ่เป็นศนูย์กลาง
อำานวยความสะดวกและบริการลูกค้าอย่างใกล้ชิด	ดังนี้
	 ที่เชียงใหม่	 	 คือ	 บริษัท	อินทนิลเชียงใหม่	จำากัด
	 ที่สงขลา	 	 คือ	 บริษัท	อินเตอร์เซ้าท์	จำากัด
	 ที่ขอนแก่น	 	 คือ	 บริษัท	แคน	จำากัด
	 ที่ภูเก็ต	 	 คือ	 บริษัท	ซัน	แอนด์	แซนด์	จำากัด
	 ที่ชลบุรี	 	 คือ	 บริษัท	อีสเทิร์น	ไอ.ซี.ซี.	จำากัด
	 ที่นครราชสีมา		 คือ	 บริษัท	โคราชวัฒนา	จำากัด
	 ที่นครสวรรค์	 	 คือ	 บริษัท	ปากน้ำาโพวัฒนา	จำากัด
	 ที่พิษณุโลก	 	 คือ	 บริษัท	มหาราชพฤกษ์	จำากัด
	 บริษัทฯ	 เป็นผู้นำาในด้านธุรกิจการจัดจำาหน่ายสินค้าแฟช่ัน 
ในประเทศ	 และจากต่างประเทศ	 และจากนวัตกรรมขององค์ความรู้ 
ขององคก์รบรษัิท	และบรษัิทในเครอื	อุตสาหกรรมหลกั		คอื		อุตสาหกรรม 
เครือ่งสำาอางและเครือ่งหอม	อุตสาหกรรมเพือ่สขุอนามัยของเสน้ผม		
ผิวพรรณ	อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มครบวงจร	ทั้งชุดชั้นใน 
ชุดช้ันนอก	ชุดกฬีา	และการออกกำาลงักาย	อุตสาหกรรมเพือ่การซักลา้ง 
และบำารุงรักษาเครื่องนุ่งห่ม	อุตสาหกรรมแฟชั่นเครื่องหนัง	เป็นต้น
	 บริษัทฯ	 ดำาเนินธุรกิจทางด้านการค้าส่งและการค้าปลีกให้กับ 
รา้นค้าท้ังในประเทศ	และตา่งประเทศ	ผลติภณัฑข์องบริษัทสว่นใหญ่
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเน้นทางด้านความสวยงาม	 ตามคำาขวัญของบริษัท 
ที่ว่า	“เราสรรสร้างความสุข	สุขภาพดี	และความสวยงามให้ปวงชน”					
	 นอกจากน้ีบริษัทฯ		ได้ขยายแนวธุรกิจการบริการต่างๆ		เพ่ิมข้ึน		ได้แก่ 
	 •	 ICC	Call	Center	ให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์		
	 •	 โครงการบัตรสมาชิก	His	&	Her	Plus		Point		“สะสมความสขุ 
	 	 สะสมคะแนน”	โดยเชิญชวนลูกค้าสมัครเป็นสมาชิกบัตร	His	 
	 	 &	Her	 เพื่อสะสมคะแนนจากการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท	 
	 	 ณ	 เคาน์เตอร์ปกติในร้านค้าท่ีร่วมรายการท่ัวประเทศ	 โดย 
	 	 ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสม		1		คะแนน		จากทุกๆ	ยอดซื้อ

 
	 	 25	 บาท	 เพื่อสะสมแลกรับของรางวัลตามแคตตาล็อกและ 
	 	 รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ	ที่จัดขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะสมาชิก	
	 •	 His	&	Her	Shop	 ร้านค้าที่รวบรวมสินค้าแฟชั่นของบริษัท 
	 	 โดยเน้นการตกแต่งร้านที่ทันสมัย
	 •	 His	&	Her	ShopSmart	แคตตาลอ็กไลฟส์ไตลช้์อปป้ิง	เป็นอกี 
	 	 หนึง่ช่องทางการจดัจำาหนา่ย		ให้ลกูคา้สามารถเลอืกซ้ือสนิคา้ 
	 	 ในแคตตาลอ็ก	และสัง่ซ้ือสนิคา้ทางโทรศพัท์	เวป็ไซต	์	แฟกซ์			 
	 	 หรือทางไปรษณีย์	 รับบริการจัดส่งสินค้าถึงบ้านเป็นการ 
	 	 ตอบสนองไลฟ์สไตล์การช้อปปิ้งที่ทันสมัยและสะดวกสบาย
	 •	 I.C.C.	Line	Official	Account		ตอบโจทย์ลกูคา้ในโลกออนไลน ์
	 	 เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค	 เพ่ือ 
	 	 สรา้งการรบัรูเ้กีย่วกบัข้อมลู	ข่าวสาร	และโปรโมชัน่ผลติภณัฑ ์
	 	 ของบริษัท	และบริษัทในเครือสหพัฒน์
 •  eThailandBEST.com	 ช้อปป้ิงมอลล์ออนไลน์	 ท่ีรวบรวม 
	 	 สินค้าไว้อย่างครบครัน	 หลากหลายหมวดหมู่	 ด้วยวิธีง่ายๆ	 
	 	 เพียงแค่ปลายนิ้วคลิก	 คุณก็สามารถเลือกซ้ือสินค้าได้อย่าง 
	 	 สะดวกสบายตลอด	24	ช่ัวโมง		ตอบโจทย์ครบครนัดว้ยสนิคา้ 
	 	 คณุภาพด	ีในราคาท่ีคุม้คา่จากกลุม่ผูผ้ลติและจำาหนา่ยสนิคา้ 
	 	 โดยตรงในเครือ	“สหพัฒน”์		กลุม่บริษัทช้ันนำาท่ีอยู่คูป่ระเทศไทย 
	 	 มากกว่า	60	ปี
	 •		BEAUTY	STATION	สถานีแห่งความงาม	ทางเลือกใหม่ใน 
	 	 การรวบรวมแบรนด์เครื่องสำาอางท้ังภายในและภายนอก 
	 	 บริษัท	 ที่เป็นที่สนใจของกลุ่มลูกค้าให้อยู่ในสถานที่เดียวกัน	 
	 	 (One	Stop	Service	Shop)	 เพื่อตอบสนองต่อ	Life	Style 
	 	 ลกูคา้และให้อิสระในการเลอืกซ้ือแกล่กูคา้	แตย่งัคงไวซ่ึ้งการ 
	 	 บริการแบบดีเยี่ยมแบบเคาน์เตอร์
 ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ใหม่ ปี 2559
 •	 YISHION	เสื้อผ้าแบรนด์สตรีทแฟชั่นสุดเท่อันดับต้นๆ	ของ 
	 	 เอเชีย	สำาหรบัคนรุน่ใหม่	ท่ีมีไลฟส์ไตลท่ี์โดดเดน่	เป็นตวัของ 
	 	 ตัวเอง	และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง
	 •	 DESIGUAL	 เสื้อผ้าและ	Accessories	 จากประเทศสเปน	 
	 	 โดดเด่นในการออกแบบสไตล์เย็บปะติด	 เน้นเทรนด์สีสัน	 
	 	 สดใส	และความสนุกสนาน
	 •	 ENFANT	 ผลิตภัณฑ์สำาหรับเด็กภายใต้แนวคิด	Healthy	 
	 	 &	Safety	เพือ่สขุอนามยั	และความปลอดภยัของลกูนอ้ย	โดย 
	 	 คัดสรรผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนผสมจากธรรมชาติ	ปลอดภัยอ่อนโยน 
	 	 ตอ่ผวิท่ีบอบบาง	บำารงุทะนถุนอม	เพือ่สขุภาพและอนามยัท่ีด ี
	 	 นำาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่	อาทิ
	 	 -	 Enfant	Organic	Gentle	Baby	Toothpaste	Gel	6M+	 
	 	 	 ยาสีฟันสำาหรับเด็กน้อย	6	 เดือนข้ึนไป	 กลิ่น	Banana	 
	 	 	 &	Strawberry		
	 	 -	 Enfant	Organic	Plus	Natural	Baby	Power	แป้งเด็กสูตร 
	 	 	 ธรรมชาตจิากแป้งข้าวโพด	ปราศจากสว่นผสม	ของแรหิ่น 
	 	 	 ทัลคัม	(Talc-free)

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - 	การแข่งขันบังคับให้ต้องใช้สมอง
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน) นโยบ�ยและภ�พรวมก�รประกอบธุรกิจ

	 	 -	 Enfant	Organic	Herbal	Soothing	Cream	ครีมบรรเทา 
	 	 	 อาการคนัและลดเลอืนรอยดำาจากการโดนยุง		และแมลงกัด 
	 	 -	 Enfant		Organic		Bye		Bye		Mozzie		Lotion		โลช่ันกันยุง	ปกป้อง 
	 	 	 ลูกน้อยจากยุงและแมลงด้วยน้ำามันสกัดออแกนิค	100%							
	 	 -	 Enfant	Organic	Plus	Face	&	Body	Sunscreen	Milky	 
	 	 	 Spray	SPF	30PA+++	สเปรย์กันแดด	เนื้อบางเบา
	 	 -	 Enfant	Organic	Plus	Shea	Butter	Nurturing	Balm 
	 	 	 ปกป้องผวิจากความแห้งกร้าน	และป้องกนัผวิจากมลภาวะ		 
	 	 	 พร้อมคงความชุ่มชื้นให้ผิวได้อย่างยาวนาน
	 •	 ENFANT	BEAUTY	MOM	ผลติภณัฑ์สำาหรับคณุแม่ปราศจาก 
	 	 สารเคมีอันตราย	ปลอดภยัสำาหรับสตรีท่ีตัง้ครรภแ์ละลกูนอ้ย	 
	 	 ได้แก่	Enfant	Beauty	Mom	Nipple	Moisturizing	cream	 
	 	 ผลิตภัณฑ์บำารุงหัวนมสำาหรับคุณแม่ท่ีต้องการดูแลผิวเป็น 
	 	 พเิศษ	โดยเฉพาะในขณะท่ีให้นมบุตร	อุดมไปดว้ยคณุคา่จาก	 
	 	 Shea	butter	และน้ำามันสกัดจากธรรมชาติ		5	ชนิด	ช่วยให้ 
	 	 ผิวที่แห้งกร้านกลับมานุ่มนวล	ชุ่มชื้น	
	 •	 ENFANT	 เสื้อผ้าสำาหรับเด็ก	 นำาเสนอชุดว่ายน้ำาเด็กดีไซน์ 
	 	 น่ารัก	 ที่ตัดเย็บอย่างพิถีพิถันมาโดยเฉพาะ	 เพื่อให้หนูน้อย 
	 	 สวมใส่สบาย		
	 •	 VIRTUAL	AR	STORE	ห้างสรรพสนิค้าเสมือนจริง	เทคโนโลย ี
	 	 ท่ีผสานความเป็นจริง	 (Real	World)	 เข้ากับโลกเสมือน	 
	 	 (Virtual	World)	 โดยซ้อนภาพสามมิติท่ีอยู่ในโลกเสมือน 
	 	 ไปบนภาพท่ีเห็นจริงๆ	 ผ่านจอภาพโดยนำาเทคโนโลยี	 
	 	 AR	STORE	มาผสานกับการขายในรูปแบบเดิม	เพิ่มความ 
	 	 สะดวกสบายให้กับผู้บริโภค
	 •	 VIRTUAL	FITTING	ROOM	 ห้องลองเส้ือเสมือนจริง 
	 	 เทคโนโลยีดิจิตอลท่ีอาศัยกล้องจับความเคลื่อนไหวกับการ 
	 	 ประมวลผล	ภาพ	(Image	Processing)	โดยจำาลองภาพการ
	 	 ลองสวมใส่ชุดของลูกค้าผ่านจอภาพแทนการทดลองสวมใส่ 
	 	 จริง	 ด้วยวิธีการนำาภาพของลูกค้าขึ้นมาบนจอภาพ	 แล้วให้ 
	 	 ลูกค้าคลิกเลือกเส้ือผ้าท่ีต้องการสวมใส่	 จากน้ันระบบ	 จะ 
	 	 ประมวลผล	 เพื่อแสดงภาพลูกค้าท่ีสวมใส่ชุดท่ีคลิกเลือกให้ 
	 	 เห็นผ่านจอภาพ	ซึ่ง	VIRTUAL	FITTING	ROOM	จะอำานวย
	 	 ความสะดวกให้ลูกค้าสามารถ	MIX&	MATCH	เสื้อ	กางเกง	 
	 	 กระโปรง	เสือ้นอก	ฯลฯ	ไดห้ลากหลายรูปแบบจนกวา่จะพอใจ	 
	 	 โดยไม่ต้องเสียเวลาใส่	-	ถอด	แบบการลองเสื้อผ้าแบบเดิมๆ	
 •		AR		TAG	เป็นเทคโนโลยีใหม่	ท่ีผสานเอาโลกแห่งความเป็นจรงิ 
	 	 (Real)	เข้ากับโลกเสมือน	(Virtual)	ซึ่งจะทำาให้ภาพที่เห็นใน 
	 	 จอภาพกลายเป็นวัตถุ	3	 มิติลอยอยู่เหนือพื้นผิวจริง	 และ 
	 	 เป็นการนำาเสนอผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ให้สื่อโฆษณาบน 
	 	 อินเทอรเ์นต็	ไปสูค่วามตืน่เตน้เรา้ใจแบบใหม่	ของการท่ีภาพ 
	 	 สนิค้าจากป้าย	TAG	ลอยออกมาสูจ่อคอมพิวเตอรห์รอืมอืถอื
 • QUICK	BUY	การซื้อสินค้าผ่าน	QR	Code	โดย	Quick	Buy			 
	 	 นัน้สามารถผสมผสานกบัเทคโนโลยี	AR	เพ่ือสรา้งเป็น	Virtual 
	 	 AR	Store	,	Virtual	Fitting	Room	และ	WoW		Price	ท่ีสามารถ 

	 	 เลอืกซ้ือสนิคา้ไดต้ามตอ้งการ	ไดทั้นทีดว้ยการสแกน		QR	Code 
	 	 ผ่าน	Application	ทางมือถือ	(Smart	Phone)	และเชื่อมโยง 
	 	 ไปยัง	www.eThailandBEST.com	ท่ีพรอ้มบรกิารจดัสง่สนิคา้		 
	 	 ฟรีถึงบ้านอย่างรวดเร็ว

วสิยัทัศน/์ ภารกจิ เป้าหมาย หรอืกลยุทธใ์นการดำาเนนิงาน 
 	คณะกรรมการบรษัิทตระหนกัถงึ	ความสำาคญัในการดำาเนนิงาน
ของบรษัิท	โดยมีสว่นรว่มในการกำาหนด	วสิยัทัศน/์ภารกจิ	เป้าหมาย 
และกลยุทธ์ในการดำาเนนิงานของบรษัิท		เพือ่ให้ผูบ้รหิารและพนกังาน	 
มีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน	 และได้พิจารณาทบทวนเป็น
ประจำาทุกปี
 วิสัยทัศน์
	 มุ่งมัน่เป็นผูน้ำาธรุกจิแฟช่ัน	ท้ังในประเทศ	ภมิูภาค	และระดบัสากล 
ครอบคลุมความหลากหลายของช่องทางการตลาด	 และกลุ่มลูกค้า	
โดยยึดหลักคุณธรรม	และจริยธรรม	สู่อนาคตที่ยั่งยืน
 ภารกิจ
	 1.	พัฒนากระบวนการห่วงโซ่อุปทาน	(Supply	Chain)	 ตั้งแต่ 
	 	 ผู้ผลิตต้นน้ำา	ไปยังการขายปลายน้ำา	หน้าร้านค้า	โดยมุ่งเน้น 
	 	 การพัฒนาระบบ		Logistics		การบรหิารสนิคา้คงคลงั		การขนสง่ 
	 	 และระบบตดิตามประมวลผล	สารสนเทศ		ท่ีสามารถปรบัเปลีย่น 
	 	 ให้ตอบสนองลกูคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็		แม่นยำา		อยา่งเป็นระบบ
	 2.	ตอบสนองความต้องการของลูกค้า	 และสรรสร้างนวัตกรรม 
	 	 ใหมท้ั่งดา้นผลติภณัฑ์	การบรกิาร	และช่องทางการจัดจำาหนา่ย 
	 	 ที่หลากหลาย
	 3.	ดำาเนนิธรุกิจร่วมกบัคูค่า้		ลกูคา้		ดว้ยความเป็นธรรม		สรา้งความ 
	 	 ไวว้างใจและความสมัพนัธอั์นดตีอ่กนั		เพือ่ความเจรญิเตบิโต 
	 	 อย่างยัง่ยืนของธรุกจิ	และคำานงึถงึประโยชนต์อ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี 
	 	 ทุกฝ่าย
	 4.	ยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำาเนินธุรกิจ	 ส่งเสริมคุณธรรม 
	 		จริยธรรม	ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม	และชุมชน
	 5.	สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรของบริษัท	 เพื่อรองรับการ 
	 	 ดำาเนินธุรกิจสู่ระดับสากล
 พันธกิจ
	 สรา้งเครอืข่ายความรว่มมือกบัลกูคา้	คูค่า้	และสงัคม	เพือ่พฒันา
คุณค่า	 และการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ	 ด้วยการนำาเทคโนโลยี
สารสนเทศ	ระบบดจิติอล	พฒันาระบบบรหิารงานอตัโนมตั	ิท่ีสามารถ 
ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงในความต้องการของลูกค้า	 คู่ค้า	
และสังคม	 อย่างรวดเร็ว	 ก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน	
ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายในช่องทางที่แตกต่างกัน	
	 จากกระแสโลกาภิวัตน์	 รวมถึง	 นโยบายการค้าเสรี	 ทำาให้การ
ทำาธุรกิจในประเทศไทยมีการแข่งขันท่ีเข้มข้นและรุนแรงมากข้ึน		
นอกจากคู่แข่งในประเทศแล้ว	ยังมีคู่แข่งจากต่างประเทศเข้ามาร่วม
ในตลาดที่เต็มไปด้วยโอกาสแห่งนี้ด้วย
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ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - หากดีแต่พูด	ไม่ลงมือทำา	ความคิด	ก็ไม่อาจเป็นจริงได้

		 คณะกรรมการบรษัิทตระหนกัถงึความสำาคญัของการตลาด		และ
ตระหนักถึงความสำาคัญของการแข่งขันกับคู่แข่ง	 ท่ีอยู่ในสายธุรกิจ
เดียวกัน	 รวมทั้งคู่แข่งภายในประเทศ	และ	คู่แข่งภายนอกประเทศ	 
จึงได้กำาหนดอุดมการณ์เพื่อบรรลุเป้าหมายให้กับผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัท
 อุดมการณ์
	 1.	สูเ้พือ่ชนะ		:	เสรมิสร้างอุดมการณ์ให้พนกังานมีความเป็นนกัสู ้
	 	 โดยเริ่มต้นจากตนเอง	 เป็นแบบอย่างให้ผู้อ่ืน	 เพื่อให้บรรลุ 
	 	 เป้าหมาย	 และชนะการแข่งขันทางธุรกิจ	 ด้วยการคิดวาง 
	 	 กลยุทธ์ท่ีจะต่อสู้ในธุรกิจตลอดเวลา	 และติดตามผลอย่าง 
	 	 สม่ำาเสมอ	เปิดใจรับการปรับแผนการทำางาน
	 2.	คิดบวก	 :	 เสริมสร้างอุดมการณ์ให้พนักงานเกิดความคิด 
	 	 เชิงบวกวา่สามารถทำางานไดบ้รรลความสำาเรจ็ตามเป้าหมาย 
	 	 อย่างแนน่อนไม่มอีะไรท่ีจะหยุดย้ังความสำาเร็จ	โดยเนน้ให้คดิ 
	 	 ประสบความสำาเร็จบ่อยๆ	โดยไม่มีเงื่อนไข
	 3.	วนิยั			:			สรา้งวนิยัในการทำางาน	รวมถงึการสือ่สาร	และการปฏบัิต ิ
	 	 งาน	 ด้วยความเท่ียงตรง	 และความผูกพันในการทำางานแก ่
	 	 องคก์รพรอ้มตดิตามผลปฏบัิติงาน	และปรบัปรุงอย่างตอ่เนือ่ง
	 4.	ศรัทธา	:	 เสริมทัศนะคติแก่พนักงานให้เกิดความศรัทธาต่อ 
	 	 ตนเองในความสามารถในการทำางานให้บรรลเุป้าหมาย	และ 
	 	 กระทำาความดท้ัีงตอ่ตนเอง	และผูอ้ืน่	รวมถงึสรา้งความศรทัธา 
	 	 ของพนกังานท่ีมตีอ่เพือ่รว่มงาน	ผูใ้ตบั้งคบับัญชา	องคก์ร	และ 
	 	 ประเทศชาติ	เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ	ความเชื่อมั่น	และ 
	 	 เกิดความผูกพันในการทำางาน
	 5.	รวดเร็ว	:	 พัฒนาบุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงการตอบ 
	 	 สนองท่ีรวดเรว็ในการบรกิารลกูคา้	ความกลา้ในการตดัสนิใจ 
	 	 และปฏิบัติงาน	 โดยยึดคุณค่าของลูกค้า	 ด้วยความสมดุล 
	 	 กับความเป็นพนักงานขององค์กรในหน้าท่ีรับผิดชอบอย่าง 
	 	 เป็นรูปธรรม
	 6.	ซ่ือสัตย์	 เท่ียงธรรม	:	 ปลูกฝังความซ่ือสัตย์	 เท่ียงธรรมให้ 
		 	 พนกังานมคีวามซ่ือสตัย์ท้ังตอ่ตนเอง	ผูอ่ื้น	องคก์ร	สงัคม	รวมถงึ 
	 	 ประเทศชาติทั้งในที่ลับ	และในที่แจ้ง
	 7.	สามัคคี	:	สร้างวิธีคิดที่สร้างความเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียว	มุ่งไป 
	 	 ในทิศทางเดียวกับองค์กร	ด้วยความร่วมแรงร่วมใจ	ร่วมคิด	 
	 	 ร่วมทำาเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร
	 บริษัทฯ	มุ่งเน้นในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน	และ
สร้างคุณค่าแก่ลูกค้า	 ด้วยการมุ่งเน้นในการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจ
ร่วมกับคู่ค้า	 และลูกค้าในหลากหลายช่องทางการจำาหน่าย	 รวมท้ัง
พัฒนา	 ปรับเปลี่ยนระบบและกระบวนการทำางานให้สอดคล้องกับ
กฎระเบียบ	ความต้องการของลูกค้า	ที่แปรเปลี่ยน	โดยการประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศและดจิติอล	เพ่ือสร้างคณุคา่ท่ีเหมาะสมแกก่ลุม่
ลกูคา้ใหม่ๆ		รวมถงึประสทิธภิาพ		และความรวดเร็วในการตอบสนอง
ลูกค้า	และคู่ค้า	ร่วมสร้างธุรกิจด้วยกันอย่างยั่งยืน
	 	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	มีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจเป็นประจำา
ทุกปีโดยผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	 เม่ือ 

วันที่	24	 กุมภาพันธ์	2560	 เพื่อให้วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน
 เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจ
	 บริษัทฯ	 มุ่งเน้นในการทำาการตลาด	 ท่ีสร้างความแตกต่าง	
นวัตกรรม	ในการเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจ	และช่องว่างทางการตลาด
ท่ีเหมาะสม	เพือ่ดงึดดูกลุม่ลกูคา้ใหม่	สรา้งความมสีว่นรว่มกบัลกูคา้	
ให้เกิดประสบการณ์ท่ีประทับใจ	 ในช่องทางการตลาดท่ีหลากหลาย	
ตามความเปลี่ยนแปลงด้านดิจิตอล	 สร้างความเช่ือม่ันจงรักภักดี
ต่อตราสินค้าขององค์กร		รวมทั้งรักษาตลาดในกลุ่มลูกค้าเดิม	โดย
พฒันาคณุคา่ผลติภณัฑ	์การบรกิาร	และคณุคา่ตราสนิคา้ให้เปน็สว่น
หนึ่งในชีวิตประจำาวันของลูกค้า	โดยกลยุทธ์ประกอบด้วย	
	 1.	กลยุทธ์การสร้างตลาดใหม่	 ด้วยการประยุกต์เทคโนโลยี 
	 	 สารสนเทศเชิงดจิติอล	อำานวยความสะดวกรวดเรว็ในการเข้า 
	 	 รว่มกจิกรรม	และสรา้งประสบการณก์บัลกูคา้กลุม่ใหม่ๆ 	เพือ่ 
	 	 ก่อให้เกิดคุณค่าในตราสินค้าของบริษัทในใจของลูกค้า	 เปิด 
	 	 โอกาสให้ลกูคา้มีสว่นรว่ม	Sharing	economy	ในการออกแบบ 
	 	 ผลติภณัฑ	์สรา้งเครอืข่ายลกูคา้กลุม่ตา่งๆ	ในการพฒันาการ 
	 	 บริการร่วมกันอย่างยั่งยืน
	 2.	การสร้างแบรนด์แฟช่ันของตนเอง	 ด้วยการพัฒนาร่วมกับ 
	 	 คู่ค้าการผลิตท่ีมีความยืดหยุ่น	และฉับไว	ทันความเปล่ียนแปลง 
	 	 พร้อมต้นทุนท่ีได้เปรียบในการแข่งขัน	 สร้างให้เกิดความได ้
	 	 เปรียบในความรวดเร็วในการออกแบบ	วิจัยพัฒนาและการผลิต 
	 	 Economy	of	speed	and	design
	 3.	สรา้ง		His	&	Her	Shop	ให้เป็น	Hub	เครอืข่ายในการเช่ือมโยง 
	 	 กลุ่มลูกค้าท่ีหลากหลาย	 พร้อมบูรณาการการให้บริการ 
	 	 รองรับการบริการเชิงดิจิตอลตอบสนองการจับจ่าย	และการ 
	 	 รับรู้ของลูกค้า	และวิถีชีวิตที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
	 4.	กลยุทธ์การรักษาตลาดท่ีมีอยู่	 ด้วยการสร้างกระบวนการ 
	 	 และระบบการปรบัตวัให้รวดเรว็	และมีประสทิธภิาพ	ดแูลลกูคา้ 
	 	 ท่ีมีอยู่ดว้ยคณุคา่ของคณุภาพสนิคา้	ความใส่ใจในการบรกิาร		 
	 	 พัฒนากระบวนการ	 และระบบการวิจัยพัฒนาอย่างเป็น 
	 	 รูปธรรม	 สร้างความประทับใจการรับรู้ของลูกค้าด้วย 
	 	 นวัตกรรม	และความคิดสร้างสรรค์ของการมีส่วนร่วม
	 5.	กลยุทธ์การพัฒนาระบบปฏิบัติงานอัจฉริยะ	ด้วยการพัฒนา 
	 	 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิตอล	 อย่างครบวงจร	 
	 	 บูรณาการในองค์รวมของห่วงโซ่อุปทาน	(Digital	Supply	Chain) 
	 	 พัฒนาความซับซ้อนท่ีเกิดขึ้นจากความต้องการท่ีแปร 
	 	 เปลี่ยนไป	 สภาพเศรษฐกิจ	 สังคมท่ีผันผวนยากจะคาดเดา 
	 	 และเทคโนโลยีท่ีปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว	 ให้เกิดความ 
	 	 ง่ายดาย	 สะดวก	 รวดเร็วในการตัดสินใจ	 และปฏิบัติการ 
	 	 ทำาให้บรษัิทฯ	สามารถปรบัตวั	สนองตอบความตอ้งการท่ีแปร 
	 	 เปลี่ยนของลูกค้าอย่างทันท่วงที	และสร้างประสิทธิภาพการ 
	 	 บริหารงานตั้งแต่ต้นน้ำาจากผู้จำาหน่ายวัตถุดิบ	ผู้ผลิต	 ไปยัง 
	 	 ปลายน้ำา	 การตลาด	 การขาย	 และลูกค้า	 ให้เกิดความได้ 
	 	 เปรียบในการแข่งขัน	 ด้วยต้นทุนการบริหารจัดการท่ีลดลง 
	 	 รวมถงึถกูตอ้งแม่นยำาในการตดัสนิใจทางธรุกจิ	เพิม่ศกัยภาพ 
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บร�ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) นโยบ�ยและภ�พรวมก�รประกอบธุรกิจ

	 1.	 บจ.	ดับเบิ้ลยู	บี	อาร์	อี	 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	 				99.9994	 -

	 2.	 Amis	Du	Monde	Sarl.	(ประเทศฝรั่งเศส)	 ซื้อขายสินค้าในประเทศฝรั่งเศส	 81.92	 -

	 	 	 และต่างประเทศ	นำาเข้าและส่งออก  

	 3.	 บจ.	ไหมทอง		 ผลิตและจำาหน่ายเสื้อผ้าสำาเร็จรูป	 58.16	 -

	 4.	 บจ.	เวิลด์คลาส	เรนท์	อะคาร์	 รถเช่า	 -	 25.00

	 5.	 บจ.	อินเตอร์เนชั่นแนล	เลทเธอร์แฟชั่น	 ผลิตสินค้าที่ทำาจากหนังแท้และหนังเทียม	 -	 28.00

	 6.	 บจ.	ร่วมอิสสระ	 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	 -	 25.00

	 7.	 บจ.	บุญ	แคปปิตอลโฮลดิ้ง	 ลงทุน	 -	 32.00

	 8.	 บจ.	ช้อป	โกลบอล	(ประเทศไทย)	 TV	Shopping			 -	 30.00

	 9.	 Canchana	International	Co.,	Ltd.	 จัดจำาหน่ายสินค้า	 -	 40.00

							(ราชอาณาจักรกัมพูชา)

	10.	 Nanan	Cambo	Solution	Co.,	Ltd.	 ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	 -	 49.00

							(ราชอาณาจักรกัมพูชา)

	11.	 บจ.ร่วมอิสสระ	ดีเวล็อปเมนท์	 โรงแรม	 -	 25.00

	12.		บจ.รักษาความปลอดภัย	ไทยซีคอม	 รักษาความปลอดภัย	 -	 25.50

ชื่อบริษัท ประกอบธุรกิจ
บริษัทร่วมบริษัทย่อย

ICC ถือหุ้น (%)

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
	 1.		บริษัทฯ	มีบริษัทย่อย	3	บริษัท	และบริษัทร่วม	9	บริษัท		

บริษัทร่วม

	 	 การจัดการกับความผันผวน	 และปรับตัวเตรียมความพร้อม
	 	 ในรูปแบบลักษณะธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้น
	 6.	กลยทุธ์ในการปรบัภาพลกัษณ	์ท้ังภายในและภายนอก		ดว้ย
	 	 การปรับกระบวนการทำางานให้เกิดความเป็นอัตโนมัติ	 มี
	 	 ประสทิธิภาพ	ควบคูก่บัวัฒนธรรมท่ีเปิดกวา้งใน		generation	
	 	 ตา่งๆ	ผสมผสานคนรุน่ใหม	่และรุ่นปัจจบัุน	ให้เกดิการทำางาน
	 	 ดว้ยทัศนคตเิชิงบวกท่ีเปิดกว้างรบัการเรยีนรู	้และเปลีย่นแปลง
	 	 ด้วยหลักคุณธรรม	 จริยธรรม	 และเกิดความโปร่งใสในการ
	 	 ทำางานในทุกระดับ
	 7.	สร้างและพัฒนาบุคลากร	ให้มีความทันสมัย	มองการบริการ
	 	 ลูกค้าด้วยคุณค่า	มุ่งเน้นทักษะความชำานาญเฉพาะทางด้าน
	 	 วิชาชีพ	 มีสมรรถนะตรงหน้าท่ี	 (Skill	Matching)	 เข้าใจ
	 	 ประสิทธิภาพการทำางานได้ครบวงจร	 ตั้งแต่ต้นน้ำาไปยัง
	 	 ปลายน้ำา	เพือ่สร้างคณุคา่และมสีว่นร่วมกบัลกูคา้อย่างย่ังยืน
	 	 และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต		

	 8.	ความร่วมมือกับโครงการสานประชารัฐ	 สถาบันการศึกษา
	 	 สถาบันวิจัย	 ดึงดูดพนักงานรุ่นใหม่ท่ีมีความคิดแตกต่าง	
	 	 มีพลังพร้อมเรียนรู้คู่ประสบการณ์เข้าสู่องค์กร
	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการบริษัท	 ได้ติดตามดูแลให้มีการนำา
กลยุทธข์องบรษัิทไปปฏบัิต	ิโดยฝา่ยจดัการจะรายงานแผนการปฏบัิติ
งานและการวางแผนกลยุทธ์	ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร	และ
คณะกรรมการบริษัทรับทราบตามลำาดับเป็นประจำาทุกเดือน	 ซ่ึงใน
การประชุมแตล่ะคณะจะกำาหนดเป็นวาระ	รบัทราบผลการดำาเนนิงาน
ของบริษัทแต่ละเดือน	พร้อมทบทวนแผนกลยุทธ์รายไตรมาส	ซึ่งที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร	และคณะกรรมการบริษัทจะให้ข้อเสนอ
แนะในเรื่องที่ฝ่ายจัดการควรนำาไปพัฒนาปรับปรุง
 โครงการในอนาคต
	 บริษัทฯ	มีนโยบายสร้างแบรนด์ใหม่	และขยายช่องทาง	Online
Business	และ	Specialty	Shop	ที่บริษัทฯ	บริหารเองเพื่อรองรับกับ	
สภาวะตลาด	และแนวโนม้พฤตกิรรมผูบ้รโิภครุน่ใหม	่ๆ 	ท่ีเปลีย่นแปลง
ไป	พร้อมพัฒนาสินค้าให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าหลากหลายมากขึ้น
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รายงานประจําป 2559

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - อ่อนน้อมถ่อมตน	ทำาให้คนยอมรับ

บริษัทร่วม

Affiliated
companies

นโยบ�ยและภ�พรวมก�รประกอบธุรกิจ

หมายเหตุ :	บริษัทฯมีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้	 หรือแบบปิรามิด	 เนื่องจากเป็นลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทท่ีมีมาตั้งแต่ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
	 แห่งประเทศไทย	แตก่ารถอืหุ้นไขวด้งักลา่วไมมี่ลกัษณะเป็นการถอืหุ้นไขว้ระหว่างกนัท่ีขัดหรือแยง้กบัหลกัเกณฑ	์ข้อ	14	ตามประกาศคณะกรรมการกำากบัตลาดทุน
	 ที่	ทจ.28/2551	เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

	 2.	การถือหุ้นในบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งกัน	ตามเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	หน้า	60-65	ในรายงานประจำาปีนี้
	 3.	บริษัทเกี่ยวข้อง	บริษัทย่อย	และบริษัทร่วมที่ทำาธุรกิจคล้ายหรือเกี่ยวเนื่องกัน	และการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน	ณ	31	ธันวาคม	2559

ชื่อบริษัท ถือหุ้นไขว้ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ถือหุ้นใน ICC

(%)
ธุรกิจคล้ายหรือ
เกี่ยวเน�่องกัน

ICC ถือหุ้น
(%)

	 1.	 บมจ.	สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	 		9.97	 22.49	 -	 √	 -	 -

	 2.	 บมจ.	สหพัฒนพิบูล	 	10.19	 		8.53	 √ √	 -	 -

	 3.	 บมจ.	ไทยวาโก้	 			5.09	 3.80	 √ √	 -	 -

	 4.	 บมจ.	ธนูลักษณ์	 	11.09	 		3.44	 √ √	 -	 -

	 5.	 บมจ.	โอ	ซี	ซี	 	19.73	 		0.55	 √ √	 -	 -

	 6.	 บมจ.	เอส	แอนด์	เจ	อินเตอร์เนช่ันแนล	 	14.61	 		0.35	 √ √	 -	 -

	 	 เอนเตอร์ไพรส์

	 7.	 บมจ.	เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ	 	10.43	 		0.43	 √ √	 -	 -

	 8.	 บมจ.	ประชาอาภรณ์	 			5.25	 		0.12	 √ √	 -	 -

	 9.	 บมจ.	ฟาร์อีสท์	ดีดีบี	 10.64	 		0.29	 √ √	 -	 -

	10.	 บจ.	เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี	 			9.12	 		0.35	 			-	 √	 -	 -

	11.	 บจ.	ไอ.ดี.เอฟ.	 		9.00	 		9.45	 			-	 √	 -	 -

	12.	 บจ.	ไทเกอร์	ดิสทริบิวชั่น	แอนด์	 19.90	 -	 √	 -	 -	 -

							โลจิสติคส์

	13.	 บจ.	อินเตอร์เนช่ันแนล	แลบบอราทอรีส์	 19.56	 1.10	 √ √	 -	 -

	14.	 บจ.	ไทยอรุซ	 		4.17	 0.03	 √ √	 -	 -

	15.	 บจ.	ภัทยาอุตสาหกิจ	 		5.33	 0.14	 √ √	 -	 -

	16.	 บจ.	ไลอ้อน	(ประเทศไทย)	 	12.00	 0.07	 √ √	 -	 -

	17.	 บจ.	ไข่	ไอ.ที.	เซอร์วิส	 	10.00	 0.01	 √ √	 -	 -

	18.	 บจ.	ไหมทอง	 	58.16	 -	 √	 -	 √	 -

	19.	 บจ.	อินเตอร์เนช่ันแนล	เลทเธอร์	แฟช่ัน	 	28.00	 -	 √	 -	 -	 √

	20.	 บจ.	ช้อป	โกลบอล	(ประเทศไทย)	 	30.00	 -	 √	 -	 -	 √

	21.	 Canchana	International	Co.,	Ltd.	 	40.00	 -	 √	 -	 -	 √

	 	 (ราชอาณาจักรกัมพูชา)

	22.	 Amis	Du	Monde	Sarl.(ประเทศฝร่ังเศส)	 	81.92	 -	 √	 -	 √	 -

บริษัทร่วม
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน) ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ

1. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
	 บรษัิท	ไอ.ซี.ซี.	อินเตอร์เนช่ันแนล	จำากดั	(มหาชน)	เป็นผูน้ำาในดา้นธรุกจิการจดัจำาหนา่ยสนิคา้แฟช่ันจากตา่งประเทศและจากนวตักรรม
ขององคค์วามรูข้ององคก์รบริษัท	และบริษัทในเครอื	อุตสาหกรรมหลกัคอือุตสาหกรรมเครือ่งสำาอางและเครือ่งหอม	อุตสาหกรรมเพือ่สขุอนามัย
ของเส้นผม	ผิวพรรณ	อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มครบวงจร	ทั้งชุดชั้นใน	ชุดชั้นนอก	ชุดกีฬา	และชุดออกกำาลังกาย	อุตสาหกรรม
เพื่อการซักล้างและบำารุงรักษาเครื่องนุ่งห่ม	อุตสาหกรรมแฟชั่น	เครื่องหนัง	เป็นต้น
	 บริษัทฯ	 ดำาเนินธุรกิจทางด้านการค้าส่งให้กับร้านค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้น
ทางด้านความสวยงาม	ตามคำาขวัญของบริษัทที่ว่า	“เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน”

 - อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอาง และเครื่องหอม
	 	 บริษัทฯ	 ดำาเนินธุรกิจจำาหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางมานับแต่บริษัทเริ่มดำาเนินงานในปี	2507	 ภายใต้เครื่องสำาอาง	Pias	 ซึ่งเป็น
แบรนด์จากญี่ปุ่น	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 ยังขยายธุรกิจเครื่องสำาอางโดยการแนะนำาแบรนด์ต่างๆ	 เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง	 ได้แก่	BSC	Pure	
Care,	Sheene´,	Arty	Professional,	Honei	V,	St.	Andrews	ในเดือนตุลาคม	2548	เริ่มแนะนำาแบรนด์เครื่องสำาอาง	BSC	Cosmetology	
เพือ่สรา้งแบรนดเ์ครือ่งสำาอางในเครอืสหพัฒน์ให้กา้วสูร่ะดบัสากล	โดยใช้แป้งเคก้เป็นสนิคา้หลกัในการโฆษณาผา่นสือ่ให้เกดิการรบัรู	้(Brand	
Awareness)	กับกลุ่มเป้าหมาย	และมีการผสมผสานระหว่าง	Celebrity	Marketing	และ	Testimonial	Marketing	โดยเลือกใช้พรีเซ็นเตอร์
ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของประชาชนมาแนะนำาผลิตภัณฑ์	เพื่อให้เกิดความต้องการทดลองใช้	ประกอบกับแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคได้
เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปมาก	 ปัจจัยเทคโนโลยีท่ีเติบโตก้าวกระโดดเป็นแรงผลักดันสำาคัญ	 เช่น	 เทคโนโลยีคลาวด์	 การเข้ามาของระบบการ
ติดต่อสื่อสารแบบใหม่	เช่น	โปรแกรม	Line	ที่ทำาให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว	สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทันที	ทำาให้การใช้
อีเมล์นั้น	ได้กลายเป็นระบบที่ไม่ได้รับความนิยมอีกต่อไป	จากการเข้ามาของเทคโนโลยีดังกล่าว	ทำาให้ความต้องการผู้บริโภคเปลี่ยนไป	ซึ่ง	
BSC	Cosmetology	 ได้เตรียมการรองรับกับการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตลอดเวลา	ดังจะเห็นได้จากการเพิ่มแนวทางการทำาการตลาดโดยเพิ่ม
สัดส่วนของช่องทางออนไลน์	เช่น	Facebook	ที่ปัจจุบันมี	Fanpage	กว่า	500,000	คน	ซึ่งเป็นฐานข้อมูลลูกค้าที่สามารถต่อยอดไปทำาการ
ตลาดด้านอื่นๆ	 ได้อีก	 และในปี	2559	 ที่ผ่านมานี้	 ทาง	BSC	Cosmetology	 ได้ขยายช่องทางการขายทางออนไลน์เพิ่มเพื่อให้สอดรับกับ
พฤติกรรมการซื้อของลูกค้า	ซึ่งปัจจุบันต้องยอมรับว่าการซื้อสินค้าได้เปลี่ยนจากการเดินเข้าจุดขาย	เป็นการซื้อผ่านทางออนไลน์	หรืออาจ
กล่าวได้ว่า	“มือถือคือทุกอย่าง”	คงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันมือถือเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่เราขาดไม่ได้	เพราะนอกจากหน้าที่ในการโทรแล้วนั้น	มัน 
ยังทำาอีกหลากหลายหน้าที่	ในการใช้ชีวิตประจำาวัน	เช่น	การเข้าสังคมออนไลน์	การรับชมวิดีโอ	ความบันเทิง	การหาความรู้	การจัดการบัญชี	
การโอนเงิน	และการชำาระค่าบริการต่างๆ	เป็นต้น		BSC	Cosmetology	เห็นความสำาคัญของอุปกรณ์นี้	จึงนำามาเป็นช่องทางเพื่อเจาะตลาด
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	โดยเข้าไปขายใน	www.eThailandBEST.com	ซึ่งเป็นช่องทางการขายออนไลน์ใหม่ของบริษัท	และยังเข้าร่วมการขาย
ออนไลน์ของพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจต่างๆ	เช่น	ตลาดด็อทคอม	เบนโตะเว็บไซด์	OKBEE.COM	ฯลฯ	อีกทั้งยังเพิ่มการติดต่อสื่อสารและการ
ขายสินค้าผ่านช่องทาง		Line	Application	อีกทางหนึ่งด้วย
	 	 บรษัิทฯ	มองเห็นทิศทางในการเตบิโตของการเปิดตลาดสูอ่าเซียน	AEC	เครือ่งสำาอาง	BSC	Cosmetology	และ	Sheene´	เป็นแบรนด์
เครือ่งสำาอางไทยรายแรกๆ	ของประเทศไทยท่ีขยายฐานออกไปสูป่ระชาคมอาเซียน	โดยเริม่บุกไปท่ีประเทศเวยีดนามและกมัพชูา	ซ่ึงมีการเตรยีม 
ความพร้อมต่างๆ	เพื่อเข้าสู่อาเซียนอย่างสมบูรณ์	

 - อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสุภาพสตรี
	 	 บริษัทฯ	ทำาการตลาดในสินค้ากลุ่มสตรีอย่างต่อเนื่อง	ในทุกแบรนด์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำาหน่าย		ซึ่งมี	5	แบรนด์หลักคือ	Wacoal,	
BSC,	BSC	Signature,	ELLE	และ	Kullastri		โดยเพิม่ความหลากหลายในตวัผลติภณัฑ	์ตลอดจนเพิม่ฟงัคช่ั์นการใช้งานท่ีเหมาะกบัการสวมใส ่
ของลูกค้า	พร้อมชูความโดดเด่นทางด้านนวัตกรรม		เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องของบริษัท

 - อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสำาเร็จรูปสุภาพบุรุษ
	 	 บริษัทฯ	เป็นผู้จัดจำาหน่ายเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษภายใต้แบรนด์	Arrow,	Excellency,	Daks,	Guy	Laroche,	Guy	Guy	Laroche, 
ELLE	Homme,	Lacoste,	Getaway,	BSC	2001,	Hornbill,	Cool	Metropolis,	Gunze,	Mizuno,	Le	Coq	Sportif,	Maximus, 
Felix	Buhler	และ	Hazzys	โดยมีช่องทางจัดจำาหน่ายหลัก	คือห้างสรรพสินค้า	ทั้งในกรุงเทพ	และต่างจังหวัดที่มีพนักงานขายประจำา	เพื่อให้
คำาแนะนำาผลิตภัณฑ์และให้บริการหลังการขาย	และขยายช่องทางการจำาหน่ายเข้าไปในห้างดิสเคาน์สโตร์	รวมทั้งการเปิดร้านในศูนย์การค้า	
ช่องทางขายทางทีวี	และ	E-COMMERCE
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รายงานประจําป 2559

3. การเปลี่ยนแปลงและกิจกรรมที่สำาคัญในรอบปี 2559
 • BSC Cosmetology
	 	 ก่อตั้ง:	ตุลาคม	2548
	 	 ในปี	2559	ท่ีผา่นมา	เป็นปีท่ีอตุสาหกรรมสิง่พมิพ์ไทยเข้าขัน้วกิฤตอิย่างแท้จรงิ	ท้ังจาก	“พฤตกิรรมผูอ้า่น”	ท่ีเปลีย่นไปตามเทคโนโลยี		
	 	 เลิกพลิกอ่านข้อมูลบนหน้ากระดาษหันมาสไลด์จอดูสิ่งท่ีสนใจผ่านโลกออนไลน์	 และจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมท่ีทรุดตัวพร้อมกัน
	 	 ทั่วโลก	ส่งผลกระทบต่อเม็ดเงินโฆษณาซึ่งเป็น	“ท่อน้ำาเลี้ยงหลัก”	ของธุรกิจสิ่งพิมพ์หลายๆ	แขนง	สิ่งที่ตามมาคือนิตยสารดังหลาย
	 	 ฉบับต้องประกาศปิดตัวลง	หลังเม็ดเงินโฆษณาในช่วง	10	ปีหลังลดลงถึงกว่า	1	ใน	3	ขณะที่หนังสือพิมพ์	แม้เม็ดเงินโฆษณาจะลด
	 	 ลงนอ้ยกวา่	แตห่ลายฉบับกป็ระกาศไม่รับคนเพ่ิม	ซ่ึงตอ้งยอมรบัว่าปัจจบัุนสือ่ดจิติอลกลายเป็นสือ่ทดแทนสือ่สิง่พมิพ	์และสือ่ดจิติอล
	 	 ไดก้ลายเป็นสว่นหนึง่ของชวิีตประจำาวันของผูบ้รโิภค	กอ่ให้เกดิพฤตกิรรมการเสพสือ่ท่ีเปลีย่นไป	มผีลโดยตรงตอ่แนวคดิในแคมเปญ
	 	 โฆษณาและการวางแผนสือ่	อุปกรณพ์กพา	หรอื	Mobile	Device	กลายเป็นอปุกรณค์ูก่ายของคนรุน่ใหม	่รวมท้ังโทรศพัท์มือถอื	Tablet	
	 	 และ	Laptop	 โดยตัวเลขการเติบโตของอุปกรณ์ท้ังสามชนิดนั้นสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงไม่กี่ปีท่ีผ่านมา	 สิ่งท่ีมีผลตามมาคือ
	 	 พฤตกิรรมผูบ้รโิภคเปลีย่นไป	การเสพคอมเมน้ท์ผา่นอุปกรณ์พกพาเหลา่นีจ้ะเพิม่ตามไปดว้ย	บรษัิทฯ	ปรบัเปลีย่นกลยุทธท์างการตลาด
	 	 ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	โดยเพิ่มสัดส่วนการสื่อสารการตลาด	ไปยังกลุ่มดิจิตอลออนไลน์ให้เป็นสัดส่วนที่มากขึ้น	และ
	 	 ขยายช่องทางการจำาหนา่ยไปยงักลุม่ดงักลา่ว	โดยปีท่ีผา่นมามีการทำาการตลาดผา่นสือ่	E-Commerce	เช่น	O-Shopping,	Bento	Website,
	 	 Seven-Eleven	Online	Catalogue	ฯลฯ	และยังมีการจัดทำา	Viral	VDO	เพือ่สง่เสรมิภาพลกัษณแ์ละตราสนิคา้ให้เป็นท่ีรูจ้กัเพิม่มากย่ิงข้ึน
	 		 โดยในปีที่ผ่านมาออกแคมเปญการตลาด	 “ที่สุดของแป้ง	Soft	Filter	 จาก	BSC”	 โดยมีคุณนาตาลี	 เกวโบวา	(Natalie	Glebova)	
	 	 Miss	Universe	2005	เป็นพรีเซ็นเตอร์ในแคมเปญการตลาดดังกล่าว	โดยยังคงชูคอนเซ็ปต์	“เครื่องสำาอางระดับโลก”	และ	เสริมสร้าง
	 	 ภาพลกัษณ์ให้แบรนด	์BSC	Cosmetology	กา้วสูค่วามเป็นเครือ่งสำาอางระดบัโลก	คอนเซ็ปต์ในการทำาการสือ่สารทางการตลาดมุง่เนน้
	 	 นวัตกรรมใหม่	“Soft	Focus”	ที่ให้คุณสมบัติช่วยกระจายแสงเสมือนใส่ฟิลเตอร์ให้ผิวดูนวลเนียนเปล่งประกาย	ประดุจใช้ฟิลเตอร์จาก
	 	 แอพพลิเคช่ันถ่ายภาพ	 ซ่ึงเป็นแคมเปญการตลาดหลักของปีท่ีผ่านมา	 และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าในกลุ่มสกินแคร์
		 	 BSC	Cosmetology		ยังทำาการตลาดสนิคา้กลุม่		Whitening	ขาวกระจา่งใส		Whitening		โดยทำาการตลาดสดุยอดสนิคา้แห่งนวัตกรรม
	 	 กบันวตักรรมใหมล่า่สดุ	BSC	Expert	white	anti-pollution	plus	พรอ้มปกป้องดแูลผวิ	ตัง้แตค่รัง้แรกท่ีใชจ้ากมลภาวะทุกสภาพอากาศ		
	 	 ท้ังแดด	ท้ังความรอ้น	และรังส	ีUV	ของเมืองไทย		โดยผลติภณัฑชุ์ดนี้ไดน้ำานวตักรรมใหมข่องสารอาหารท่ีกำาลงัเป็นท่ีนยิม		Pollustop
	 	 ที่ทำาหน้าที่เปรียบเสมือนหน้ากากอัจฉริยะในการดูแลปกป้องผิวจากมลภาวะ	ในการใช้ชีวิตประจำาวันกับสภาพมลภาวะบ้านเราเสี่ยง
	 	 ต่อการเป็นโรคผิวหนังสูงมาก	อีกทั้งการเกิดภาวะผิวแห้ง		ผิวไหม้เกรียม	ผิวเสื่อมต่อการโดนทำาลายจากสภาพอากาศ		และมลภาวะ
	 	 ที่เป็นพิษ	BSC	Cosmetology	จึงคิดค้นนวัตกรรม	สกินแคร์	ที่ช่วยทำาให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใส	ลดเลือนริ้วรอย	ทำาให้ผิวแข็งแรง
	 	 รวมทั้งขจัดสารพิษต่างๆ	จากผิวหน้าและปกป้องผิวจากมลภาวะได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ในทันที

2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
	 บริษัทฯ	จำาแนกรายได้เป็น	3	สายผลิตภัณฑ์หลักดังต่อไปนี้

สายผลิตภัณฑ์ ปี 2558% % %ปี 2557ปี 2559

	 เครื่องสำาอางและเครื่องหอม	 1,299.79	 9.65	 1,296.29	 10.03	 1,387.04	 11.04

	 เครื่องแต่งกายสุภาพสตรี	 4,388.00	 32.59	 4,130.21	 31.96	 3,699.61	 29.45

	 เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ	 3,356.02	 24.92	 3,236.10	 25.04	 3,252.97	 25.89

	 อื่นๆ	 3,571.57	 26.52	 3,680.22	 28.48	 3,693.38	 29.40

	 รายได้อื่น

	 	 เงินปันผลรับ	 526.68	 3.91	 378.45	 2.93	 332.52	 2.65

	 	 กำาไรจากการจำาหน่ายที่ดิน	อาคาร	และ 

	 	 อุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน	 35.18	 0.26	 0.59	 0.01	 5.44	 0.04

	 	 กำาไรจากการจำาหน่ายสิทธิการเช่า	 -	 -	 -	 -	 22.27	 0.16

	 	 ส่วนแบ่งกำาไรในบริษัทร่วม	 51.13	 0.38	 44.66	 0.34	 -	 -

	 	 อื่นๆ	 237.58	 1.76	 157.55	 1.21	 191.86	 1.53

 รวมรายได้ 13,465.95 100.00 12,924.07 100.00 12,562.82 100.00

	(หน่วย	:	ล้านบาท)

สายผลิตภัณฑ์ %

ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - การช่วยเหลือผู้อื่น	และการมองคนในแง่ดี	ทำาให้เกิดสุขทางใจ
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)

  

 • Sheeneˊ : นำาเสนอ Concept “Sheene´ Mobile Beauty” สถานีความงามเคลื่อนท่ีท่ีจะมาเสิร์ฟความสวยและให้ลูกค้าได้ 
	 	 สมัผสัประสบการณก์ารเลอืกซ้ือเคร่ืองสำาอางในรปูแบบใหม่ท่ีมุ่งตรงเข้าหาลกูคา้มากกวา่การรอให้ลกูคา้เข้าหา	ซ่ึงตอบโจทย์		Lifestyle	 
	 	 การใช้ชีวิตของสาวๆยุคดิจิตอลท่ีชีวิตเร่งรีบ	 สามารถเลือกใช้ชีวิต	Outdoor	 ได้มากขึ้น	 ซ่ึงหลังจากท่ี	Sheene´	Mobile	Beauty	 
	 	 เปิดตัวในงานสหกรุ๊ปในปีที่ผ่านมา	ได้รับการชื่นชมจากลูกค้าและคู่ค้ารวมถึงร้านค้าต่างๆที่เข้ามาชมงาน		แบรนด์		Sheene´	จึงเริ่ม 
	 	 ขยายตวั	Sheene´	Mobile	Beauty	ไปตามสาขาตา่งๆท่ัวประเทศ	ไดร้บัการตอบรบัเกนิความคาดหมายดว้ยคอนเซ็ปต	์“สวย	ทันสมยั	 
	 	 เข้าถึงง่าย”	 เข้าถึงลูกค้าโดยตรง	ซึ่งในปัจจุบันลูกค้ามีรูปแบบและพฤติกรรมการใช้จ่ายซื้อสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไป	 โดยทางแบรนด์ 
	 	 ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงนี้	และได้ปรับรูปแบบการขายให้สอดคล้องกับการดำาเนินชีวิตของลูกค้า		

  • Pure Care :	นำาเสนอผลติภณัฑ	์“Royal	Rice	Series”	นวตักรรมสารสกดัน้ำามันรำาขา้ว	ไดร้บัแรงบันดาลใจท่ีตอ้งการเป็นสว่นหนึง่ใน 
	 	 การรว่มสนบัสนนุการใช้ประโยชนจ์ากสารสกดัน้ำามนัรำาขา้ว		ในโครงการสว่นพระองค	์สวนจติรลดา	เพือ่สนบัสนนุผลผลติของเกษตรกร 
	 	 ภายในประเทศ	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน	ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้	ควบคู่ไปกับการลดการนำาเข้าวัตถุดิบ 
	 	 จากต่างประเทศ	 ด้วยอานุภาพอันทรงพลังของ	Riceberry	Bran	Oil	 ท่ีอุดมไปด้วยวิตามินอีธรรมชาติ	 และแกมมาออไรซานอล 
	 	 ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกว่าช่วยบำารุงผิว	และชะลอความร่วงโรย		ทำาให้ผิวแลดูตึงกระชับ	เรียบเนียน 

 • Arty Professional : เครื่องสำาอาง Arty Professional by BSC นำาเสนอ Concept  “4 H.D. Selfie มั่นใจ ผิวเนียนใสทะลุจอ” 
  ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด	ที่จะช่วยให้การแต่งหน้าสวยคมชัดเป็นเรื่องง่าย	ด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุด		Technology		Hybrid	Powders	เป็น 
	 	 การสรา้งช้ันฟลิม์บนผวิ	ช่วยให้ผวิ	สวยใส	ไรท่ี้ต	ิปกปิดทุกปัญหาผวิ	รอยคล้ำา	ฝา้	กระ	มัน่ใจไดว้า่	แมแ้ตก่ลอ้งถา่ยภาพความละเอียดสงู 
	 	 H.D.	ก็ไม่สามารถทำาร้ายความสวยของผิวได้

 • BSC Panadda : นำาเสนอ Concept “The Power of Make up” BSC	Panadda	แบรนด์ผู้นำาเรื่องขนตาปลอมที่จะมาเปลี่ยนชีวิต 
	 	 ของคณุสาวๆ	ให้สวยโดดเดน่	จากพลงัของขนตาปลอม		เพราะเราเข้าใจความแตกตา่งของรปูตา	จงึไดส้รา้งสรรคค์วามงามจากพลงั 
	 	 ของเมคอัพและขนตาปลอม	ที่จะบันดาลให้เปลี่ยนเป็นคนใหม่	“แค่ติด	ชีวิตเปลี่ยน!!	Open	Your	Eyes”	โดยสามารถดีไซน์ขนตา 
	 	 เป็นรูปแบบใหม่ๆได้ด้วยตนเอง	เพื่อให้เหมาะกับรูปตามากที่สุด

 • แคมเปญการตลาดเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคม : ICC The Most Beautiful Day
	 	 บรษัิทฯ	ตระหนกัถงึการมสีว่นร่วมพัฒนาสงัคมให้นา่อยู	่เตม็เป่ียมไปดว้ยเรือ่งราวดีๆ 	เพือ่จดุประกายและรว่มกนัเป็นกำาลงัใจให้คนใน 
	 	 สงัคม		จงึไดส้ร้างสรรคแ์คมเปญการตลาด	“The	Most	Beautiful	Day”	เพือ่เป็นกระบอกเสยีงในการชว่ยเหลอืเยยีวยาผูย้ากไรท่ี้ตอ้งการ 
	 	 ความช่วยเหลอืตา่งๆในสงัคม	ซ่ึงในปี	2559		ท่ีผา่นมาไดร้ว่มกบัสถาบันพฒันาการเดก็ราชนครนิทร	์	จดัทำาโครงการช่วยเหลอืจดัหารถเข็น 
	 	 และอุปกรณก์ารแพทย์สำาหรับเดก็	และคนพิการ	โดยโครงการนีต้ัง้เป้าหมายรณรงค์ในการรบับรจิาครวบรวมรถเข็นท่ีไมไ่ดใ้ชแ้ลว้หรอื 
	 	 บรจิาคเงนิเพือ่สมทบทุนจดัซ้ือรถเข็นและอปุกรณช์ว่ยเหลอืคนพกิาร	และยังสือ่สารไปยังผูท่ี้มีจติอาสาสามารถรว่มซ่อมแซม		Wheelchair 
	 	 ได้ที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	จ.เชียงใหม่	อีกด้วย

 • ช่องทางการขายรูปแบบ “One Stop Shopping” : Beauty Station
	 	 ในปัจจุบันพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้ากลุ่มเครื่องสำาอางได้เปลี่ยนไปอย่างมาก	 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านการสื่อสารการ 
	 	 ตลาดที่มีความแปลกใหม่	รวดเร็วและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้น	ทำาให้ลูกค้ามีอิสระในการเลือกซื้อ	เครื่องสำาอางที่ไม่จำากัด 
	 	 แค่เพียงในเคาน์เตอร์แบบเดิมๆ	 เท่านั้น	 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสและทางเลือกใหม่ในการรวบรวมแบรนด์ 
	 	 เครื่องสำาอางทั้งภายในและภายนอกบริษัท	ที่เป็นที่สนใจของกลุ่มลูกค้าให้อยู่ในสถานที่เดียวกัน	(One	Stop	Service	Shop)	 เพื่อ 
	 	 ตอบสนองต่อ	Life	Style	 ลูกค้า	 ให้อิสระในการเลือกซ้ือแก่ลูกค้า	 แต่ยังคงไว้ซ่ึงการบริการแบบดีเย่ียมแบบเคาน์เตอร์	 นั่นคือ 
	 	 “Beauty	Station”	สถานีแห่งความงาม		

 โครงการวาโก้โบว์ชมพู  สู้มะเร็งเต้านม
	 	 จากสถติปัิจจบัุน	โรคมะเรง็ท่ีพบในสตรีเป็นอันดบัหนึง่	คอื	โรคมะเรง็เตา้นม	และผูห้ญงิท่ีเป็นมะเรง็เตา้นมมีแนวโนม้อายุนอ้ยลงเรือ่ยๆ 
	 	 อย่างนา่วติก		วาโกจ้งึจดัโครงการ	“วาโกโ้บวช์มพ	ูสูม้ะเร็งเตา้นม”		ดว้ยตระหนกัถงึความรบัผดิชอบตอ่สงัคม			และเพ่ือสรา้งสรรคส์ิง่ท่ีมีคณุคา่ 
	 	 แก่ผู้หญิงไทย	จึงได้ดำาเนินการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านมมาปีนี้ครบ	16	ปี	โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างความตระหนักรู้	และให้ผู้หญิงเห็น 
	 	 ความสำาคญัของการตรวจสขุภาพเตา้นมอย่างสม่ำาเสมอ		รวมถงึช่วยเหลอืผูป่้วยให้มีโอกาสไดร้บัการรกัษาอย่างทันท่วงที	สำาหรบัโรครา้ยนี ้
	 	 หากตรวจพบแตเ่นิน่ๆ		สามารถรกัษาให้หายได	้	โดยในปท่ีีผา่นมา	มุง่รณรงค์ให้สตรไีทยห่างไกลมะเรง็เตา้นม		ดว้ยกจิกรรมตา่งๆ	อาทิ 
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 • Wacoal Pink Lady Service 
	 	 โครงการวาโก้โบว์ชมพู	สู้มะเร็งเต้านม	ได้ร่วมมือกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ	จัดกิจกรรม	“Wacoal	Pink	Lady	Service”		ฝึกอบรม 
	 	 พนกังานขาย		800		คน		เพือ่เป็นสือ่กลางเผยแพร่ความรูแ้ละวธิตีรวจเตา้นมดว้ยตนเองแกล่กูคา้	ตัง้เป้ายกระดบัเครอืขา่ยงานบรกิาร 
	 	 ของวาโกท่ั้วประเทศ		โดยเป็นกจิกรรมท่ีจดัตอ่เนือ่งมาตัง้แตต่น้ปี		2559		ดว้ยความรว่มมอืจากแพทยแ์ละพยาบาลผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทาง 
	 	 ด้านมะเร็งเต้านมจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ	พนักงานขายที่ผ่านการอบรมจะได้รับมอบเข็มกลัด	Wacoal	Pink	Lady	จะทำาหน้าที ่
	 	 เสมือนเป็นตัวแทนวาโก้คอยให้คำาแนะนำาลูกค้าเกี่ยวกับภัยร้ายจากโรคมะเร็งเต้านม	ปัจจัยเสี่ยง	วิธีการตรวจเต้านมด้วยตัวเองอย่าง 
	 	 ถูกวิธี	 วิธีการเลือกชุดชั้นใน	(Balancing	Bra)	 เพื่อเสริมความมั่นใจสำาหรับลูกค้าที่เคยผ่านการผ่าตัดมะเร็งเต้านมมาก่อน	 รวมถึง 
	 	 แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลจากโรคร้ายนี้

 • Wacoal Cares for Your Breasts. Mammogram Saves Your Life  ปีท่ี 7                                                                                               
	 	 วาโกร้ว่มมือกบัสถาบันมะเรง็แห่งชาต	ิโรงพยาบาลมะเรง็ภมูภิาค		กรมการแพทย์		เครอืโรงพยาบาลกรงุเทพชัน้นำาท่ีรว่มโครงการ		25	แห่ง 
	 	 ท่ัวประเทศ	โดยมีวัตถปุระสงคเ์พ่ือรณรงค์ให้ลกูคา้วาโกเ้ข้ารบัการตรวจคดักรองมะเรง็เตา้นมดว้ยเครือ่งแมมโมแกรมและอัลตรา้ซาวด ์
	 	 รวมท้ังเทคนคิการตรวจเตา้นมงา่ยๆ	ดว้ยตวัเอง	เพือ่ให้ลกูคา้นำาไปปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของตนเอง	โดยหันมาใส่ใจหม่ันตรวจสขุภาพ 
	 	 เตา้นมอย่างสม่ำาเสมอ	จะไดป้ลอดภยัจากโรคมะเรง็เตา้นม	ท้ังนี	้ลกูคา้สมาชิก		His	&	Her		เมือ่ซ้ือชดุช้ันในวาโกส้ะสมครบ	12,000	บาท 
	 	 (สุทธิ)	ระหว่าง	1	กรกฎาคม	ถึง	31	ตุลาคม	2559	วาโก้จะมอบบัตรตรวจเอกซเรย์เต้านม		(Mammogram	and	Ultrasound)	เพื่อรับ 
	 	 การตรวจแมมโมแกรม	1	ครัง้	โดยไม่เสยีคา่ใชจ้า่ยท่ีสถาบันมะเรง็แห่งชาต	ิ	โรงพยาบาลมะเรง็ภมิูภาค		กรมการแพทย์		เครอืโรงพยาบาล 
	 	 กรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศ		(ยกเว้นสมุยและสนามจันทร์)	รวมสถานพยาบาลชั้นนำาที่ให้บริการ	25	แห่งทั่วประเทศ

 • โรดโชว์  “วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม  Beauty Inside 2559”
	 	 วาโก้	 จับมือกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติและสมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชินูปถัมภ์	 จัดกิจกรรม	 โรดโชว์		 
	 	 “โครงการวาโก้โบว์ชมพู	 สู้มะเร็งเต้านม	Beauty	Inside	 ปี	2559”	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเดินสายรณรงค์ทั่วประเทศให้ผู้หญิงไทย 
	 	 เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์	 พร้อมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการดูแลสุขภาพ 
	 	 ตนเองและใส่ใจสขุภาพเตา้นมอย่างสม่ำาเสมอ	เพ่ือจะไดป้ลอดภยัจากโรคมะเรง็เตา้นม	และเชญิชวนลกูคา้วาโกร้ว่มทำาบุญเป็นสว่นหนึง่ 
	 	 ของผู้ให้	 ส่งต่อความห่วงใยแก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมยากไร้	 พร้อมด้วยกิจกรรมตกแต่งหมวกสำาหรับผู้ป่วยมะเร็งท่ีรับการรักษาด้วย 
	 	 การคีโมโดยกลุม่จติอาสาเพ่ือมอบให้ผูป่้วยมะเรง็ท่ีดอ้ยโอกาสตอ่ไป	การจดัจำาหนา่ยผลติภณัฑว์าโกแ้ละของท่ีระลกึ	ซ่ึงทางโครงการฯ	 
	 	 ได้รบัเกยีรตจิาก	“ครูโต”	หมอ่มหลวง	จริาธร	จริประวตั	ิมารว่มออกแบบลายบนผลติภัณฑ	์โดยรายไดจ้ะนำามาสมทบทุนมลูนธิสิถาบัน 
	 	 มะเร็งแห่งชาติ	และสมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย	เพื่อการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมยากไร้

 • Balancing Bra Donation                                                                                                                 
	 	 วาโก้จัดกิจกรรมการกุศล	Balancing	Bra	Donation	 โดยเชิญชวนลูกค้าร่วมเป็นผู้ให้	 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมยากไร้		 
	 	 ดว้ยการมอบยกทรง	Balancing	Bra	พรอ้มเตา้นมเทียมให้กบัสตรผีูร้บัการผา่ตดัมะเรง็เตา้นมโดยตรง	โดยมอบผา่นองคก์รและหนว่ย 
	 	 งานตา่งๆ	อาทิ	นายกเหลา่กาชาดจงัหวดัตา่งๆ	องคก์รการกศุล	โรงพยาบาลภาครฐัและเอกชน	อีกท้ังห้างสรรพสนิคา้และรา้นคา้ท่ัวประเทศ 
		 	 โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายๆ		หน่วยงานในการส่งมอบ	Balancing	Bra	แด่ผู้รับการผ่าตัดมะเร็งเต้านมแต่ขาดทุนทรัพย์

 • การมอบเงินบริจาค
	 	 วาโก้มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือสังคมในโครงการวาโก้โบว์ชมพู	สู้มะเร็งเต้านม	ดังนี้
	 	 	 -	 มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ	 ในพระราชูปถัมภ์ฯ	วาโก้สมทบทุนจำานวน	5	ล้านบาท	เพื่อสร้างศูนย์มะเร็งเต้านม 
	 	 	 	 ณ	โรงพยาบาลขอนแก่น	ให้เป็นศูนย์กลางในการดูแลรักษาโรคมะเร็งเต้านมสำาหรับสตรีภาคอีสาน
	 	 	 -	 สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ	 วาโก้มอบเงินบริจาคจำานวน	1	 ล้านบาท	 เพื่อกิจกรรม 
	 	 	 	 ต้านภัยมะเร็งเต้านม

	 	 	 -	 มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ	วาโก้มอบเงินบริจาคจำานวน	1	ล้านบาท	เพื่อการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมยากไร้

 • โครงการ บราเดย์  บรามีค่า...สร้างอาชีพ  รักสิ่งแวดล้อม
  “วาโก	บราเดย์	บรามีค่า...สร้างอาชีพ	รักสิ่งแวดล้อม”	ปีที่	 	5	โครงการสร้างสรรค์สังคม	ด้วยการปลุกกระแสบรารักโลก	กระตุ้น 
	 	 ให้ผู้หญิงท่ัวประเทศหันมาเช็คอัพบรา	 ดูแลสุขภาพ	 ร่วมบริจาคบราเสื่อมสภาพเพื่อการจัดการขยะท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
	 	 แบบย่ังยืน	 พร้อมสร้างอาชีพให้แก่สตรีในบ้านพักฉุกเฉินได้มีอาชีพมีกำาลังใจ	 กลับคืนสู่สังคมอย่างเข้มแข็งเป่ียมคุณค่า	 ซ่ึง 
	 	 ตอบโจทย์	 หลัก	3R	 คือ	1.	Reuse	 การบริจาควัสดุใหม่ท่ีใช้ประกอบบราให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ	 ได้นำาวัสดุ 
	 	 ไปทำาเป็นชิ้นงานฝีมือ	สร้างรายได้	สร้างอาชีพให้กับสตรีบ้านพักฉุกเฉิน	2.	Reduce	การนำาผลิตภัณฑ์ยกทรงไปเผาในระบบปิดเป็น

  เชื้อเพลิงผลิตปูนซีเมนต์	เพื่อลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงส่งเสริมการลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม	ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก	และ		 
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	 	 3.	Recycle	การนำาเศษโครงดันทรง	ห่วงปรับและตะขอ	ที่เป็นโลหะหลอมรวม	เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เป็นการใช้ทรัพยากรให้ 
	 	 มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด

 • Arrow: Fabric-Design Innovation
         Arrow Shirt  “Wrinkle Free  No Iron  Plus Quick Dry”  ไม่ต้องรีด ซักแล้วใส่ได้เลย รีดง่าย แห้งเร็ว ใส่สบาย
	 	 เสื้อเชิ้ตทำาจากผ้า	cotton	เส้นใยยาวพิเศษ	ผสมผสานกับ	microfiber	ที่มีความเล็กละเอียดของเส้นใยใน	ระดับ	micro	เพื่อให้ได้เนื้อ 
	 	 ผา้ท่ีเนยีน	นุม่	มีคุณสมบัตใินการคนืตัวจากรอยยบัไดด้	ีทำาให้งา่ยตอ่การรดี	หรอืไมจ่ำาเป็นตอ้งรดีเลยกไ็ด	้ซักเสรจ็แลว้	สามารถใสไ่ดเ้ลย 
		 	 ช่วยให้ประหยัดเวลาและพลังงาน	ใส่สบาย	รู้สึกเย็นตลอดเวลาที่สวมใส่	ไม่ร้อน	ไม่รู้สึกอับชื้น

   Arrow Slack “อิสระทุกการเคลื่อนไหว”
   - Max Move สุดยอดของกางเกงใส่สบายที่สุด จากการพัฒนานวัตรกรรมเนื้อผ้าและการตัดเย็บ (I-Flex)
   - Easy Move กางเกงใส่ทำางาน ปรับให้เข้ากับสรีระของแต่ละคน แต่ละขนาด แต่ละช่วงเวลา (Adjustable Waist)
   - Relax Move กางเกงใส่เที่ยว ใส่สบาย มีสีสันให้เลือกมากมาย

 •  Arrow: นวัตกรรมทางด้านสังคม 
	 	 Arrow	ขอเสื้อเหลือใช้	ช่วยคนไทย	ช่วยชาวโลก”	ปีที่	6	เป็นโครงการเชิญชวนให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเสื้อผ้าเหลือใช้ให้ผู้ประสบ 
	 	 อุทกภยัน้ำาท่วมผา่นทาง		Arrow		ซ่ึงเป็นโครงการตอ่เนือ่งจากปี		2553		โดย		Arrow	ทำาการบรจิาคผา่นสือ่ตา่งๆ	และองคก์รการกศุลท่ัวประเทศ 
	 	 และทำาต่อเนื่องมาจนถึงปี	2559

 • Lacoste: สร้างความแปลกใหม่
	 	 Lacoste	นำาเสนอความแปลกใหมอี่กคร้ังโดยการใช้	Standard	Fixture	รปูแบบของเฟอรน์เิจอรส์ไตล์ใหม่มาตกแตง่รา้นโดยไดร้บัแรง 
	 	 บันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ท่ีให้ความสำาคัญกับเฟอร์นิเจอร์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 ด้วยการใช้วัสดุท่ีมีน้ำาหนักเบา	 
	 	 ลดพลงังาน	และยงัลดมลพษิในขบวนการผลติอกีดว้ย		นอกจากนียั้งนำา	Pop	up	store	ของ	Lacoste	ในการจดังานเปิดตวัคอลเลคช่ัน 
	 	 L.12.12	 โดยเพิ่มลูกเล่นให้มีสีสัน	 สะดุดตา	 มีความแปลกใหม่	 ซ่ึงเป็นการนำาเสนอคอลเลคช่ันในรูปแบบใหม่	 เพื่อให้ดูน่าสนใจ	 
	 	 และรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้า

 • Lacoste: นวัตกรรมการสร้างสรรค์
	 	 Lacoste	มาพร้อมกับไอเดียแห่งความสมบูรณ์แบบ	ของ	Lacoste	Flagship	Store	สาขา	Central	World	ชั้น	2	แห่งแรกและแห่ง 
	 	 เดยีวในประเทศไทย	ท่ีเพยีบพร้อมและใหญ่ท่ีสดุในภูมิภาคเอเชีย	ดว้ยพืน้ท่ีกวา่	500	ตารางเมตร	ใจกลางกรงุเทพมหานคร	ตกแตง่ดว้ย 
	 	 	Polo	bar	ขนาดใหญ่	มเีฉดสแีละแบบมากท่ีสดุในประเทศไทย	ตอบสนองทุกความตอ้งการของลกูคา้ดว้ยผลติภณัฑห์ลากไซส	์หลาย 
	 	 รูปแบบ	ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า	พร้อมทั้งสำาหรับคุณผู้หญิง	คุณผู้ชาย	และเด็ก	ถือเป็น	one	stop	service	ของ	Lacoste	ประเทศไทย 
	 	 นอกจากนี้ยังมีบริการปักตัวอักษรย่อบนเสื้อโปโล		Lacoste	ในช่วงเทศกาลต่างๆ	อีกด้วย

 • Lacoste: นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
	 	 Lacoste	จบัมือกบับริษัท	Orthorite	ผลติพืน้รองเท้าท่ีมีความโดดเดน่ดว้ยคณุสมบัต	ิ	5	ประการ	คอื	ช่วยลดแบคทีเรยี	ระบายอากาศไดด้ ี
	 	 สวมใส่สบาย	ทนทาน	และสามารถนำากลับมาใช้ใหม่ได้	
 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
1. อุตสาหกรรมเครื่องสำาอาง และเครื่องหอม
 - ภาวการณ์การแข่งขัน
	 	 อาจพิจารณาภาวการณ์การแข่งขันตามช่องทางจัดจำาหน่ายได้ดังน้ี
  1. Counter Sale	การตลาดเครื่องสำาอางมีการแข่งขันสูงและรุนแรงมากขึ้นจากแบรนด์ใหม่ๆ	ที่เพิ่มขึ้น	ตลาดเครื่องสำาอางมีอัตรา
การเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่งทุกปี	และมกีารแขง่ขันกนัอยา่งดเุดอืดอย่างตอ่เนือ่ง	เป็นผลจากจำานวนผูแ้ขง่ขันในตลาดมมีากข้ึน	และความภกัดีใน
ตราสินค้าของผู้บริโภคมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ	ถึงแม้จะประสบภาวะปัญหาเศรษฐกิจและการเมือง	ธุรกิจเครื่องสำาอางก็ยังสามารถขยายตัวได้ 
เนื่องจากสาวไทยยังคงให้ความสำาคัญกับการดูแลตัวเอง	จึงทำาให้ภาพรวมตลาดสินค้าความงามยังคงสามารถเติบโตได้	ในปี	2559	ที่ผ่านมา	
การแข่งขันในตลาดเครื่องสำาอางยังคงทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนจากการเข้ามาของนักลงทุนต่างๆ	 เช่น	 การเข้ามาอย่างเต็มรูปแบบของ
เครื่องสำาอาง	 ในรูปแบบแฟล็กชิปสโตร์	 โดยการเข้ามาของร้านเครื่องสำาอางระดับโลก	 “เซโฟร่า”	ซึ่งเป็นร้านผลิตภัณฑ์ความงามชื่อดังจาก 
ทุกมุมโลก	ให้สาวไทยไดอั้พเดทเทรนดค์วามงาม	และการขยายตวัของดสิเคานส์โตรแ์ละคอนวเีนีย่นสโตรเ์ข้าถงึผูบ้รโิภคไดม้ากข้ึน	การทำาการ
ตลาดที่ปรับเปลี่ยนไปในเชิงรุกมากขึ้น	เครื่องสำาอางกลุ่มเคาน์เตอร์แบรนด์ใช้เครื่องมือทางการตลาดแบบครบวงจร	(Integrated	Marketing 
Communication:	IMC)	 ท้ังการจัดโปรโมช่ัน	 สื่อโฆษณาและการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่	 รวมท้ังกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ	 พร้อมขยายช่อง
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ทางการจัดจำาหน่ายเพื่อเจาะตรงกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น	 ท่ีผ่านมานั้นตลาดเครื่องสำาอางท่ีขายแบบเคาน์เตอร์แบรนด์ได้ปรับเปลี่ยนช่อง
ทางการโฆษณาจากเดิมที่ใช้สื่อทางโทรทัศน์	เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ในวงกว้าง	มาเป็นการทำาโฆษณาผ่านทางช่องทางออนไลน์	เพื่อให้เข้า
ถึงลูกค้าอย่างรวดเร็วและสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา	ไม่เฉพาะช่วงเวลาไพร์มไทม์เท่านั้น	โดยตลาดได้ปรับเปลี่ยนการโฆษณาทางโทรทัศน์
เป็นเพียงช่องทางเริ่มต้นของการสื่อสาร	และใช้ช่องทางสื่อออนไลน์เป็นช่องทางการติดตามเพื่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อ	ตลอดจนการแนะนำา
สินค้าใหม่ๆ	อย่างต่อเนื่อง	สื่อโรงภาพยนตร์	สื่อทางอินเตอร์เน็ต	และในห้างสรรพสินค้า	 เป็นสื่อที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน	
โดย	BSC	Cosmetology	และ	Sheene´	เพิ่มการใช้สื่อทางอินเตอร์เน็ต	สืบเนื่องจากการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ	ช่องทางการจัดจำาหน่าย
มิได้จำากัดอยู่แค่ช่องทางหน้าเคาน์เตอร์ขายอีกต่อไป	 เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล	 ความนิยมในการช้อปป้ิงแบบออนไลน์เพิ่มมากย่ิงข้ึนใน
ทุกหมวดหมู่สินค้า	 รวมถึงกลุ่มธุรกิจเครื่องสำาอางที่มีอัตราการเติบโตในกลุ่มอีคอมเมิร์ซ	 สูงเป็นอันดับ	2	 รองจากกลุ่มเสื้อผ้า	 ซึ่งเป็นผลดี
ต่อตลาดเครื่องสำาอางเป็นอย่างยิ่ง	ปัจจุบันเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยมีความพร้อมสำาหรับการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์	 เนื่องจากมีระบบ
การสื่อสารที่เติบโตเข้ามารองรับ	จากการพัฒนาการสื่อสารแบบ	3G	และปัจจุบันเข้าสู่ระบบ	4G	อย่างเต็มรูปแบบ	ทำาให้ลูกค้าเข้าถึงระบบ
อินเตอรเ์นต็มากขึน้ซ่ึงถอืเป็นปัจจยัสำาคญัของการคา้แบบอีคอมเมิรซ์	ทำาให้งา่ยและรวดเรว็ในการซ้ือสนิคา้และการเข้าถงึ	ถอืเป็นช่วงเริม่ตน้
และจะได้เห็นความคืบหน้าของกลยุทธ์การขายผ่านอินเตอร์เน็ตของทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์มากย่ิงขึ้น	 แม้การขายผ่านระบบออนไลน์จะยังไม่ได้
เป็นรายได้หลักของแบรนด์ในปัจจุบัน	แต่ต้องยอมรับว่ากระแสได้เข้ามาและมีบทบาทเพิ่มขึ้น	โดยตัวเลขการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์เป็น 
กระแสท่ีนา่จบัตามอง	และถอืเป็นโอกาสของแบรนดท่ี์จะขยายยอดขายผา่นชอ่งทางนี	้และเตบิโตอย่างมากภายใน		5	ปี	และยังเลอืกใชส้ือ่ในโรง 
ภาพยนตรแ์ละสือ่ในห้างสรรพสนิคา้มากข้ึนดว้ย	เนือ่งจากเป็นสือ่ท่ีกลุม่ผูบ้รโิภคเปิดรบัและให้ความสนใจเพิม่ข้ึน	เป็นการรกัษายอดขายและ
ขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ	เคาน์เตอร์แบรนด์ยังเพิ่มกลยุทธ์การตลาดต่างๆ	มากมาย	จัดกิจกรรมกระตุ้นการจับจ่ายทีม่ีความรุนแรงมากขึ้น	ทั้งใน
แง่ความถี่และการจัดเซตที่มีราคาไม่สูงมากเป็นตัวกระตุ้น	โดยแต่ละแบรนด์จัด		Value	Set		เพื่อให้เกิดการทดลองใช้และดึงดูดใจลูกค้ากลุ่ม
ใหม่	อีกท้ังการนำาเทคโนโลยีทันสมยัมาให้บรกิารเริม่มบีทบาทมากข้ึน	เพือ่สรา้งความตืน่เตน้ให้กบัลกูคา้	กลุม่เครือ่งสำาอางเคานเ์ตอรแ์บรนด์
ต่างนำาเครื่องมือที่ทันสมัยมาให้บริการกันอย่างทั่วหน้า	โดยเฉพาะเครื่องเช็คผิว	ใช้เวลาให้บริการเพียง	3-5	นาที	สามารถวิเคราะห์สภาพผิว
ได้อย่างละเอียด	เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์	และยังสามารถสร้างความรู้สึกคุ้มค่าในการจับจ่ายเพิ่มมากขึ้น	
ปัจจบัุนกลยทุธก์ารทำาการตลาดของเคานเ์ตอรแ์บรนดต์อ้งหาวธิกีารทำาให้ผูบ้รโิภคเกดิความรกัและความผกูพนัในแบรนดน์ัน้ๆ	อยู่ในใจตลอด
เวลา	โดยยังคงตอ้งคำานงึถงึความรบัผดิชอบตอ่สงัคม	ซ่ึงเปน็การเพิม่คณุคา่ของแบรนด์ในสายตาผูบ้รโิภคอกีดว้ย	ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีห้าง
ต่างๆ	ตอบรับนโยบายร่วมกันลดการใช้ถุงพลาสติกเพื่อลดภาวะโลกร้อน	โดยแต่ละห้างจัดแคมเปญต่างๆ	รองรับ	เช่น	การให้ส่วนลดเพิ่มขึ้น
เมื่อซื้อสินค้าและไม่ใส่ถุงพลาสติก	กำาหนดวัน	No	Bag	ที่จะรณรงค์ให้ลูกค้างดการใช้ถุงพลาสติกในการซื้อสินค้า	ตลอดจนการให้แต้มสะสม
เพิ่มขึ้นเมื่อไม่รับถุงพลาสติก	และยังจัดทำาถุงผ้าเป็นของพรีเมี่ยมในการแลกซื้อ	เป็นของแถมให้กับลูกค้าด้วย			
	 	 ฝา่ยเครือ่งสำาอางและน้ำาหอมของบริษัทให้น้ำาหนกัการวจิยัผูบ้รโิภคและการพฒันาสนิคา้นวตักรรมท่ีสามารถตอบโจทย์ความตอ้งการ
ของผู้บรโิภคท่ีตอ้งการผลติภณัฑท่ี์ช่วยเพิม่ความสวยและบุคลกิภาพท่ีด	ีพรอ้มท้ังเครือ่งมือใหม่ๆ	ท่ีช่วยให้ผูบ้รโิภครบัรูถ้งึความจำาเป็นท่ีตอ้ง
ใช้ผลิตภัณฑ์	รวมถึงผลลัพธ์ที่ได้รับ	โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กลุ่มแป้งผสมรองพื้น	โดย	BSC	Cosmetology	และ	Sheene´	รักษาความเป็นผู้นำา
ตลาดแป้งผสมรองพื้นอย่างต่อเนื่อง	 โดยมุ่งเน้นสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์และสินค้าโดยมีนวัตกรรมเป็นอาวุธสำาคัญ	 มีการลงทุนใน
การวิจัยค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมของสินค้า	และไม่เพียงแต่ตัวสินค้าเท่านั้น	แบรนด์	BSC	Cosmetology	เล็งเห็น
ว่านวัตกรรมคือทุกอย่าง	ทั้งตัวสินค้า	กล่องบรรจุภัณฑ์	ช่องทางการจัดจำาหน่าย	การจัดส่ง	การตลาด	ซึ่งแบรนด์มุ่งเน้นนวัตกรรมในทุกๆ	
ด้านเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
  2. Discount Store	จากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการดิสเคาน์สโตร์	เนื่องจากยักษ์ใหญ่ห้างคาร์ฟูร์	ประกาศขายกิจการ	โดยมี
คาสิโน	กรุ๊ป	เป็นผู้คว้าชัยในการซื้อกิจการ	โดยคาสิโน	กรุ๊ป	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	บิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	จำากัด	(มหาชน)	ในปี	2559	ที่
ผา่นมา	คาสโิน	กรุป๊	ตอ้งการขายหุ้นท้ังหมดในสดัสว่น	58.6%	ของทุนชำาระแลว้	เพือ่ลดภาระหนีท่ี้เกดิข้ึนจากการดำาเนนิธรุกจิในตา่งประเทศ			
โดยลา่สดุประกาศขายกจิการในไทย	ให้กบั	“ทีซีซี คอรป์อเรช่ัน”	หรอื	ทีซีซี	กรุป๊		ของเจา้สวัเจรญิ สริวิฒันภกัด	ีเจา้ของเบียรช้์าง	จะเห็นไดว้า่	
ดีลการขายกิจการบิ๊กซีในไทย	ดำาเนินไปด้วย		“ความรวดเร็ว”	ภายในระยะเวลา	“ไม่ถึง 2 เดือน”		อาจเป็นเพราะ	“ดีมานด์”	ของเจ้าสัวเจริญ 
ท่ีอยากไดบ้ิก๊ซีมาครอบครองมาก	จนรวบรัดให้ดลีรีบจบเพือ่	“ตดัการแข่งขัน”	จงึถอืเป็นการ	“เปิดศกัราช”	ในการซ้ือกจิการแสนลา้น	ตัง้แตต่น้ปี 
การซื้อครั้งนี้จะทำาให้กลุ่มทีซีซี	มีธุรกิจครบตั้งแต่ต้นน้ำายันปลายน้ำาในเมืองไทย	(ผลิตสินค้า	-	จัดจำาหน่าย)	และกลายเป็นผู้ประกอบการราย
ใหญ่ในกลุ่มค้าปลีกครอบคลุมทั้งไทยและเวียดนาม	(มีร้าน	METRO	รูปแบบค้าส่งคล้ายแม็คโคร	และบริษัทในเครือ		BJC	มีร้าน	B’	smart)		
บ๊ิกซีอาจไดป้ระโยชน์ในดา้นโอกาสขยายธรุกจิในตา่งประเทศ		โดยเฉพาะกลุม่	CLMV		ซ่ึงเป็นเป้าหมายหลกัของกลุม่ทีซีซี		และมสีายป่านยาว 
โดยเฉพาะเวยีดนาม	ซ่ึงปัจจบัุนมีช่องทางจดัจำาหนา่ยท้ังแบบดัง้เดมิ	(ตวัแทนจำาหนา่ย)		และโมเดริน์เทรด		(รา้นคา้สง่	+	รา้นสะดวกซ้ือ)		ซ่ึงเช่ือวา่ 
กลุม่ทีซีซีจะเข้าประมูลบ๊ิกซีท่ีเวยีดนามท่ีมีนโยบายจะขายเชน่กนั	จากปัจจบัุนบ๊ิกซีมีสาขาในแบบไฮเปอร์มารเ์กต็	125	สาขา		(บ๊ิกซี	ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์
บ๊ิกซี	เอก็ซ์ตรา้	และบ๊ิกซี	จมัโบ้)	บ๊ิกซี	มาร์เกต็	55	สาขา			มนิ	ิบ๊ิกซี	394	สาขา		และรา้นขายยาเพรยีว	146	สาขา			เป็นรองแคเ่พยีงเทสโก	้โลตสั 
เท่านัน้			การซ้ือกจิการบ๊ิกซีท่ีเกดิข้ึน	ไม่เพียงสร้างแรงกระเพือ่มเขย่าเจา้ตลาด		“ซีพ-ีเทสโก-้เซ็นทรลั”		ชิงคา้ปลกี-คา้สง่เมืองไทยท่ีมีมูลคา่ตลาด
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กว่า		3.3	ลา้นลา้นบาทเท่านัน้		แตยั่งเป็นสปริงบอร์ดท่ีดนัทัพสนิคา้และอาณาจกัรเจา้สวัเจรญิอยา่งครบถว้นและสมบูรณท้ั์งสนิคา้	การกระจาย 
สนิคา้และช่องทางการขาย	โดยเฉพาะ	“เวยีดนาม”	ท่ีแม้ตลาดยงัไม่โตมากนกัเมือ่เทียบกบัคา้ปลกีเมอืงไทย	แตจ่ะเป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพสงูในอนาคต 
จงึไม่ใช่เรือ่งแปลกท่ีนอกจาก	“บ๊ิกซี”	ประเทศไทยท่ีมกีารซ้ือขายเสรจ็สิน้ไปแลว้	ยังม	ี“บ๊ิกซี	เวยีดนาม”	ท่ีกลุม่คาสโินไดป้ระกาศขายกจิการเชน่
กนัตัง้แตก่ลางเดอืนธนัวาคม	2558	และกลุม่ทุนคา้ปลกีใหญ่ๆ	ของไทยยงัคงให้ความสนใจตอ่เนือ่ง	จากการขายกจิการดงักลา่วสง่ผลให้ตลาด
ดิสเคาน์สโตร์เพิ่มการแข่งขันที่ดุเดือดมากยิ่งขึ้น	ซึ่งผู้บริโภคยังคงได้รับประโยชน์สูงสุดในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย	นอกจากนั้น	ดิสเคาน์สโตร์ 
ยังพยายามยกระดบัภาพลกัษณข์องตวัเองในธุรกจิดสิเคานส์โตร	์ซ่ึงมกีารแข่งขนัดา้นราคาท่ีรนุแรงห้ำาห่ันกนัจนคูแ่ข่งหลายรายตอ้งหายไปจาก
ตลาด	การทำาราคาท่ีต่ำากว่าท้องตลาดมากทำาให้อำานาจการตอ่รองอยู่ในมอื	เกดิการเรยีกรอ้งผลประโยชน์ในเชิงรกุ		และดำาเนนิการในรปูแบบ 
ตา่งๆ	ทำาให้บรษัิทคูค่า้ตอ้งรบัภาระการแข่งขันเพ่ิมขึน้เป็นตน้ทุนการขายหรอืตน้ทุนการตลาดท่ีสงูข้ึน	รวมถงึดสิเคานส์โตรมี์ลกัษณะเป็นการ
ลงทุนข้ามชาต	ิทำาให้สามารถขยายฐานการเปิดสาขาไดอ้ย่างตอ่เนือ่ง	ซ่ึงรวมถงึการขยายตวัลกัษณะของคอนวีเนีย่นสโตร	์และซูเปอรม์ารเ์กต็ 
แบบย่อสว่นไปในชุมชนตา่งๆ		เพ่ือสรา้งฐานอำานาจการตอ่รองกบับรษัิทคูค่า้มากข้ึน		ธรุกจิดสิเคานส์โตรยั์งเพิม่พนัธมติรธรุกจิเพือ่เสรมิบรกิาร 
รว่มกบัผู้ประกอบการกวา่	70	รายให้บริการรับชำาระบิลตา่งๆ		ในอนาคตมีแนวโนม้จะขยายให้ครอบคลมุมากข้ึน	นบัเป็นเครือ่งมือทางการตลาด 
ในการดึงดดูลกูคา้เขา้ใช้บรกิาร	สอดรบัพฤตกิรรมลกูคา้เนน้ความสะดวกสามารถใช้จบัจา่ยสนิคา้และใช้บรกิารไดใ้นสถานท่ีเดยีว	ปัจจบัุนลกูคา้ 
มเีวลาจำากดัและนยิมความสะดวกสบาย	สามารถจบัจา่ยครบแบบ	"วันสตอ็ปชอปป้ิง	และวันสตอ็ปเซอรวิ์ส"	ในท่ีเดยีวกนั	นอกเหนอืจากรบัชำาระบิล 
ต่างๆ	ดิสเคาน์สโตร์ยังหาพันธมิตรอื่นๆ	เช่น	ไทยทิคเก็ตเมเจอร์	ในการเพิ่มช่องทางจำาหน่ายตั๋ว	บขส.	จำาหน่ายบัตรคอนเสิร์ตต่างๆ	บริการ
สง่พสัดุไปรษณย์ี	เป็นตน้	และดสิเคานส์โตร์จงึใชจ้ดุนีท้ำาแคมเปญการตลาดควบคูก่บัการจำาหนา่ยสนิคา้ไดอี้กดว้ย	เช่น	จา่ยบิลไดค้ปูองสว่นลด 
เป็นการทำา	พลู	มารเ์กต็ติง้		เพือ่ให้การตลาดมปีระสทิธภิาพมากข้ึน		ในอนาคตดสิเคานส์โตรม์แีผนจดัทำา		Shopping	Online		แบบเตม็รปูแบบ 
เพื่อรองรับกับการแข่งขันอันดุเดือด	และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต

 - การจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัท
	 	 ในแง่การผลิต	ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางของบริษัททั้งหมดยังคงผลิตในประเทศ	90%	ส่วนใหญ่จากบริษัท	อินเตอร์เนชั่นแนล	 
แลบบอราทอรีส์	จำากัด	และบริษัท	เอส	แอนด์	เจ	อินเตอร์เนชั่นแนล	เอนเตอร์ไพรส์	จำากัด	(มหาชน)	ซึ่งเป็นบริษัทในเครือสหพัฒน์	ด้วย
มาตรฐานการผลิตของ	ISO	9001	และนำาเข้าจากต่างประเทศ	10%	
	 	 ในแงข่องการพัฒนาผลติภณัฑ์	ใช้แนวทาง	Global	Sourcing	คอืการแสวงหาสตูรวตัถดุบิ	(Ingredient)	และบรรจภัุณฑจ์ากท่ัวทุกมมุโลก 

 - แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในอนาคต
	 	 ตลาดเครื่องสำาอางยังคงมีอัตราโตเพิ่มขึ้นประมาณ	3%	มีผลให้มูลค่าโดยรวมอยู่ประมาณ	44,000	ล้านบาท	เนื่องจากเครื่องสำาอาง
ยังเป็นปัจจัยท่ีห้าท่ีผู้หญิงต้องการ	 โดยเฉพาะตลาดผลิตภัณฑ์บำารุงผิวท่ีมีมูลค่าเกือบคร่ึงหนึ่งของตลาด	 โดยเฉพาะกลุ่มลบเลือนริ้วรอย	
(Anti-aging)	 เนื่องจากปัจจุบันกระแสของผลิตภัณฑ์ลดเลือนร้ิวรอยกำาลังได้รับความนิยมสูงข้ึน	 นอกจากนี้เทรนด์ในการตลาดยังมุ่งเน้น 
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี	เพื่อก่อให้เกิดการสร้างยอดขายที่เพิ่มขึ้น	ในเรื่องของการดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม	หรือ	CSR	: 
Corporate	Social	Responsibility	 ซ่ึงปัจจุบันกำาลังกลายเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสำาคัญในการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับผลิตภัณฑ์และ
องค์กร	และในอนาคตจะกลายเป็นกลยุทธ์สำาคัญที่แบรนด์ชั้นนำาทั่วโลกต่างหยิบยกกันมาใช้

2. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสุภาพสตรี
 - ภาวการณ์การแข่งขัน
  1. สภาพการแข่งขัน
	 	 	 ในปี	2559	บริษัทฯ	มีกลยุทธ์ในการแข่งขัน	ดังนี้ี้
   - การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน
	 	 	 	 บรษัิทฯ	ให้ความสำาคญักบัการพัฒนาสรา้งสรรคน์วตักรรม	เพือ่สนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคท่ีปรบัเปลีย่นไปตามไลฟส์ไตล์
ในยุคดจิิตอล	บรษัิทฯ	จงึนำาเทคโนโลยีใหม่ๆ 	จากประเทศญ่ีปุ่นมาปรบัปรงุพฒันาการออกแบบผลติภณัฑ	์เพือ่ให้เป็นทางเลอืกท่ีดท่ีีสดุและเป็น
ตัวช่วยให้แก่ผู้หญิงที่สนใจดูแลรูปร่างของตัวเอง	ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสรีระที่มีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงวัยมีความมั่นใจ 
ในรูปร่างตัวเองมากขึ้น	รวมถึงมีความต้องการที่แตกต่างกันในแต่ละกิจกรรมในแต่ละวัน
	 	 	 	 จากพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคท่ีมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็	บรษัิทฯ	จงึให้ความสำาคญักบัการวจิยัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค	และได ้
ทำาวิจยัอย่างต่อเนือ่งเพือ่หาความตอ้งการของลกูคา้	และนำาผลการวจิยัมาปรบัปรงุพฒันาผลติภัณฑ	์ตลอดจนการสือ่สารตา่งๆ	เพ่ือให้ผูบ้รโิภค 
เข้าใจถงึประโยชนข์องผลติภณัฑม์ากข้ึน	อีกท้ัง	ยังนำามาปรบัปรงุกระบวนการทำางานภายในเพือ่ให้เกดิความคลอ่งตวัในการตอบสนองผูบ้รโิภค
มากข้ึน	ในปีท่ีผา่นมา	บรษัิทฯ	ได้ปรับกระบวนการทำางานให้ครอบคลมุมากข้ึน	ท้ังโรงงานและฝา่ยขาย	โดยเริม่จากนำาความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
มาเป็นแนวทางในการผลิตสินค้าใหม่ๆ	ทั้งนี้	ทางฝ่ายขาย	ฝ่ายสินค้า	และโรงงาน	ทำางานร่วมกันเป็น	One	Body	ร่วมกันคิด	และ	ออกแบบ 
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ผลิตภัณฑ์เพื่อผลิตออกมา	ทำาให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ	ที่ออกสู่ตลาดเป็นสินค้าที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคในทุกช่วงวัย	ทุกไซส์	ทุกคัพ
และทุกไลฟ์สไตล์	ทั้งด้านฟังก์ชั่นและแฟชั่น	โดยอยู่บนพื้นฐานสินค้าที่ดีมีคุณภาพ
	 	 	 	 บริษัทฯ	 ยังคงให้ความสำาคัญเรื่องการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการสินค้าแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง	 ท้ังการวิจัย	
สนิคา้กบักลุม่เป้าหมาย	รวมถงึพนกังานขายท่ีเป็นผูใ้กลชิ้ดลกูคา้	กอ่นออกจำาหนา่ยสนิคา้	การแบ่งลอ๊ตในการผลติสนิคา้	การวางแผนกระจาย 
สนิค้า	และการเตมิสนิคา้อัตโนมัต	ิ(Auto	Replenishment)	โดยนำาระบบ	Quick	Response	Management	System	(QRMS)	มาพฒันาประยุกต์
ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารสินค้าในร้านค้าให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	 เพื่อให้สินค้ามีพอเพียง	 และตรงตามความต้องการของลูกค้าด้วย
ปรมิาณท่ีเหมาะสม	รา้นคา้มีสตอ็กท่ีสมดลุกบัการขาย	ไม่มีสนิคา้มากหรอืนอ้ยเกนิไป	เพ่ือชว่ยลดการสญูเสยีโอกาสในการขาย	การเพิม่ความ
รวดเร็วในการขนส่งและกระจายสินค้าสู่ร้านค้า	รวมถึงการจัดการสินค้าคงเหลือ	ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น	ส่งผลให้ในปีที่
ผา่นมาสามารถลดระยะเวลาในการขนสง่และการสญูเสยีโอกาสในการขายลง	ทำาให้สามารถบรหิารจดัการสนิคา้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพย่ิงข้ึน		
   - การรักษาฐานลูกค้าเดิมอย่างมีระบบ และหาลูกค้าใหม่
	 	 	 	 เพือ่รกัษาฐานลกูคา้เดมิอย่างมรีะบบ	บรษัิทฯ	ไดมุ้ง่เนน้ในการสร้างความพึงพอใจให้กับลกูคา้อย่างตอ่เนือ่งและหลากหลายกจิกรรม 
ไมว่่าจะเป็นกิจกรรม	ณ	พืน้ทีข่าย	หรือมอบสิทธิพเิศษต่างๆ	ผ่านการใชบ้ตัรสะสมคะแนน	His	&	Her	Plus	Point		เพือ่สร้างความสัมพนัธ์อนัดี 
กับลูกค้า	กิจกรรมคอนเสิร์ต	Wacoal	Beautiful	Moment	ตอนนางฟ้าจำาแลง	เป็นหนึ่งตัวอย่างในการจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านมาที่สร้างความ
สมัพนัธ์ท่ีดตีอ่แบรนด	์และรกัษาลกูคา้	(Loyalty	และ	Retain	Program)	สำาหรบักจิกรรม	ณ	พืน้ท่ีขาย	บรษัิทฯ	ไดส้รา้งสรรคก์จิกรรมท่ีมีความ
นา่สนใจมากข้ึน	การให้ลกูคา้มสีว่นรว่มในกจิกรรมเพือ่ให้ลกูคา้เกดิความประทับใจ	และมีความพึงพอใจสงูสดุ	ไมว่่าจะดา้นทัศนคตติอ่ท่ีดตีอ่ผลติภณัฑ ์
หรอืการผลติสนิคา้ดมีีคณุภาพในราคาคุม้คา่	ควบคูก่บัมาตรฐานการให้บรกิารท่ีด	ี	รวมถึงระบบการบรหิารลกูคา้สมัพันธ	์(Customer	Relationship 
Management:	CRM)
	 	 	 	 จากการแข่งขันของตลาดชุดช้ันในสตรีภายในประเทศท่ีทวีความรุนแรงย่ิงข้ึน	 จากการทำาการตลาดของผู้ผลิตชุดชั้นในสตรี
ภายในประเทศเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาด	 ในขณะเดียวกัน	 ยังมีการทำาการตลาดชุดชั้นในสตรีของแบรนด์จากประเทศในแถบตะวันตก	 หรือ 
ชุดชั้นในสตรีราคาประหยัดจากประเทศเพื่อนบ้าน		เช่น	สาธารณรัฐประชาชนจีน	เป็นต้น	ดังนั้น	เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคา	บริษัทฯ	
จงึเนน้การสรา้งความสมัพนัธอั์นดกีบักลุม่ลกูคา้ปัจจบัุนให้จงรกัภกัดตีอ่แบรนดท่ี์ใช	้	(Loyalty)	โดยมุง่เนน้ในการสรา้งความพึงพอใจให้กบัลกูคา้ 
ในทุกขั้นตอนที่ลูกค้าสัมผัส	(Touch	Point)	ไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าดีมีคุณภาพในราคาคุ้มค่า	ควบคู่กับมาตรฐานการให้บริการที่ดี	เพื่อให้ 
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด		
     ในส่วนของการหาลูกค้าใหม่ บริษัทฯ วางกลยุทธ์ 3 ส่วน คือ
    -  กลุ่มลูกค้าที่เริ่มใช้สินค้า	(ใช้ครั้งแรก)	บริษัทฯ	เน้นสร้างการรับรู้ในตราสินค้า	(Brand	Awareness)	ผ่านกิจกรรม	และร่วม 
	 	 	 	 	 ปลกูฝงัการใชส้นิคา้ให้ถกูตอ้งเหมาะสมกบัสรรีะของนอ้งๆ	ตัง้แตว่ยัแรกสาว	ผา่นกจิกรรมตา่งๆ	ณ	พืน้ท่ีขาย	รวมถงึหนว่ย 
	 	 	 	 	 งานสาธิตที่เข้าไปแนะนำาการใช้สินค้าให้ถูกต้องเหมาะสมกับสรีระให้กับโรงเรียนต่างๆ	 ที่เชิญบริษัทฯ	 เข้าไปให้ความรู้แก่ 
	 	 	 	 	 น้องๆ	นักเรียนทั้งระดับประถม	และระดับมัธยมทั่วประเทศ		
    -  กลุม่ลกูคา้ท่ัวไปท่ีไมเ่คยใช้สนิคา้ของบรษัิท	บรษัิทฯ	ยังคงเนน้สรา้งการรบัรูใ้นตราสนิคา้	(Brand	Awareness)	ถงึกลุม่ลกูคา้ใหม่ 
	 	 	 	 	 โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีหลากหลายมากย่ิงข้ึน		และสอดคลอ้งกบัวิถีชีวติของคนยุคใหม่	ดว้ยการสือ่สารผา่นสือ่ออฟไลน ์
	 	 	 	 	 และออนไลน์	(Offline-Online)	อาทิ	โฆษณาทางโทรทัศน์		หนังสือพิมพ์		นิตยสาร		สื่อ	Out	of	Home		สื่อในโรงภาพยนตร์ 
	 	 	 	 	 Social	Media	ต่างๆ		เช่น	Facebook	Fan	Page,	Line,	Email			ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย	และเข้าถึงกลุ่มลูกค้า 
	 	 	 	 	 ได้เป็นอย่างดี		รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับช่องทาง		TV	Shopping		เพื่อโฆษณาสื่อต่าง	ๆ 	ทางดิจิตอลทีวีและเคเบิ้ล 
	 	 	 	 	 ทีวี	อีกท้ังยังมอบสทิธปิระโยชน	์เพ่ือสรา้งประสบการณ์ในการใช้สนิคา้		(Brand	Experience)	บนพืน้ฐานความเป็นผูเ้ชีย่วชาญ 
	 	 	 	 	 ด้านสรีระ	และมาตรฐานการบริการที่ดี	 เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าจนเกิดเป็นความชื่นชอบในตราสินค้า	(Brand	 
	 	 	 	 	 Preference)	ส่งผลให้เกิดความจงรักภักดีกับตราสินค้า	(Brand	Loyalty)	ของบริษัทเป็นลำาดับ
    - กลุม่ลกูคา้ท่ีเคยใช้สนิคา้ในกลุ่มอืน่ๆ	ของบรษัิท	(Cross	Product)	บรษัิทฯ	ใช้กลยุทธ์ในการมอบสทิธพิเิศษแกล่กูคา้ในการ 
	 	 	 	 	 ซื้อสินค้าแนะนำาในราคาพิเศษ	เพื่อสร้างการรับรู้และก่อให้เกิดการทดลองใช้สินค้ากลุ่มอื่นๆ	ของบริษัท
   - การทำาการตลาดแบบ Omni Channel
	 	 	 	 ปัจจุบันมีการแข่งขันในตลาดจากการแข่งขันในตลาดชุดช้ันในสตรีด้านช่องทางการจัดจำาหน่ายท่ีหลากหลายมากข้ึน	 ไม่ว่า
จะเป็นช่องทางเดิมแบบหน้าร้าน	Department	Store,	Discount	Store	และ	Shop	ของบริษัท	ตลอดจนช่องทางออนไลน์	(E-Commerce)	
หรอื	TV	Shopping	ซ่ึงมีแนวโนม้การเตบิโตเพ่ิมข้ึนทุกปี	เนือ่งจากช่องทางเหลา่นีส้ามารถเข้าถงึผูบ้รโิภคไดง้า่ย	และตอบสนองความตอ้งการ

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - การใช้โทสะเข้าตัดสินปัญหาไม่ให้ผลดีกับใคร	มีแต่จะสร้างความรุนแรงเพิ่มขึ้น



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)

53“เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน”

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วน	 ด้วยการสร้างพันธมิตรต่างๆ	 กับเว็บไซต์ขายออนไลน์ช่ือดัง	 หรือช่องทาง	TV	Shopping	 หรือ 
แค็ตตาล็อก	 ซ่ึงช่วยให้ผู้ผลิตสามารถสื่อสารนวัตกรรมของสินค้าได้อย่างครบถ้วน	 เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงกลุ่มสินค้าท่ีมีนวัตกรรม	
และเชื่อมโยงมายังจุดขายที่ห้างสรรพสินค้าในรูปแบบการทำาการตลาดแบบ	Omni	Channel	ซึ่งช่องทางใหม่นี้มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นตาม
พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบัน
	 	 	 	 อย่างไรกต็าม	ในแตล่ะชอ่งทางตา่งมจีดุแข็งและจดุอ่อนหรอืข้อจำากดับางประการ		กลา่วคอื		การชอ้ปป้ิงออนไลน	์	(E-Commerce) 
มีจดุแข็งท่ีมีสนิคา้ให้เลอืกมากมาย	สามารถเปรียบเทียบราคาได	้สามารถขอความเห็นผา่น		Social	Media	และไดค้ำาตอบท่ีรวดเรว็	ลกูคา้สามารถ 
สัง่ซ้ือและรอรบัสนิคา้	สรา้งความสะดวกให้แกล่กูคา้	แตจ่ะไม่ไดส้มัผสัสนิคา้ดว้ยตนเอง	หากสนิคา้มตีำาหนหิรอืไม่เป็นไปอย่างท่ีหวงัไว	้กจ็ะทำาให้ 
ผู้บริโภครู้สึกไม่พอใจในสินค้าหรือบริการได้	 ในขณะท่ีร้านค้าอาจมีสินค้าให้เลือกมากมาย	 แต่พื้นท่ีการแสดงสินค้าจำากัด	 และยากต่อการ
เปรียบเทียบราคาได้อย่างรวดเร็วเหมือนโลกออนไลน์	 แต่จุดแข็งอยู่ที่ลูกค้าจะได้รับสินค้าทันที	 ได้ทดลองและสัมผัสสินค้าจริง	 ทำาให้ตัดสิน
ใจซื้อสินค้าได้เร็วขึ้น
	 	 	 	 ดงันัน้	บรษัิทฯ	จงึพฒันาการทำาการตลาดแบบครบวงจร	หรือเรียกว่า			Omni	Channel		ดว้ยการพัฒนาระบบตา่งๆ	ภายในให้ทันสมัย 
และปรับเปลี่ยนได้อย่างคล่องตัว	 โดยเริ่มใช้ท่ี	Wacoal	Shop	 ศรีนครินทร์	 เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ในการช้อปปิ้ง	 โดยเชื่อมโยงระบบ	 
Interactive	 เข้ากับระบบคลังสินค้าของวาโก้	 เพื่อให้ลูกค้าเห็นฟังก์ช่ันของสินค้าได้ครบทุกกลุ่มสินค้าท่ีครอบคลุมทุกความต้องการของ 
ผูห้ญิงทุกไลฟส์ไตล	์โดยสามารถบรกิารจดัสง่ให้ถงึบ้านไดใ้นทันที		รวมถงึการบรกิารจดัสง่สนิคา้ฟรภีายใตพ้ืน้การแสดงสนิคา้ในรา้นคา้ท่ีจำากดั 
	 	 	 	 สำาหรบั	Shop	Interactive	ถอืเป็นการพฒันาระบบการขายแบบใหม	่		เช่ือมตอ่ระบบเดมิของบรษัิทท่ีมีอยู่			เข้ามารองรบัการขายสนิคา้ 
ณ	 ร้านค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า	 โดยอาศัยระบบการขายออนไลน์เข้ามาบริการ	 และทำาการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าถึงบ้าน
อยา่งรวดเรว็เพ่ือเพิม่ช่องทางให้ลกูคา้เข้าถงึกลุม่สนิคา้ของวาโกม้ากข้ึน	และยังเพิม่ประสบการณซ้ื์อสนิคา้แบบออนไลน	์สามารถจบัตอ้งสนิคา้
ได้จริง	และทดลองสินค้าได้	หรือได้เห็น	สัมผัสสินค้าจริง	เป็นการตอบโจทย์โดยดึงจุดเด่นของแต่ละช่องทางเข้าด้วยกัน	รวมถึงลดจุดอ่อน 
หรือข้อจำากัดบางประการ	เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในช่องทางการขายมากยิ่งขึ้น	และสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิตอลในในปัจจุบัน
     2. จำานวนและขนาดของคู่แข่งขัน
	 	 	 	 ธุรกิจท่ีประกอบการครบวงจรเท่านั้น	 ท่ีจะสามารถอยู่รอดในวงการอุตสาหกรรมต่างๆ	 อย่างไรก็ดีอุตสาหกรรมชุดช้ันในสตรี
เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดสูง	 เริ่มตั้งแต่การนำาเข้าวัตถุดิบ	 การผลิตวัตถุดิบบางส่วน	 การตัดเย็บ	 และการจัดจำาหน่าย
ที่จำาเป็นอาศัยตัวกลาง	เช่น	ห้างสรรพสินค้า	หรือ	Discount	Store	ซึ่งเป็นภาระที่ยากต่อการเจรจา	เนื่องจากฐานลูกค้ากลุ่มแบรนด์สินค้า
ภายใต้	ICC	ทั้งหมด	5	แบรนด์	คือ	Wacoal,	BSC,	BSC	Signature,	ELLE	และ	Kullastri	สามารถขยายฐานลูกค้าครอบคลุมผู้บริโภคใน 
ทุกความต้องการ	โดยครองส่วนแบ่งตลาดจากช่องทางขายหลักเกินกว่า	60%
   3. สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท
	 	 	 	 บริษัทฯ	มีศักยภาพในการแข่งขันในอุตสาหกรรมชุดชั้นในสตรีอย่างเต็มที่	โดยมองเห็นถึงโอกาสและโครงสร้างตลาด	โดยเป็น
ตัวแทนจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในถึง	5	แบรนด์	และแต่ละแบรนด์มี	Positioning	ที่แตกต่างกัน	 เพื่อรองรับตลาดและครอบคลุม	Target	 
ที่ชัดเจน	ทั้งยังเป็นผู้จำาหน่ายสินค้าแบรนด์	Wacoal	ซึ่งเป็น	Brand	Leader	เป็นจุดแข็งให้เกิดอำานาจในการเจรจาต่อรองด้านต่างๆ	เป็นการ
ได้เปรียบกว่าคู่แข่งรายอื่น	โดยเฉพาะเมื่อแบรนด์อื่นๆ	ที่อยู่ในความดูแลของบริษัทยังสามารถเสริมสร้างรายได้	โดยเกื้อหนุนกันในด้านช่อง
ว่างทางการตลาดได้เป็นอย่างดี	(Synergy)	ส่งผลให้บริษัทฯ	ได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่

 - การจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัท
	 	 ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีที่บริษัทฯ	เป็นผู้จำาหน่ายถึง	5	แบรนด์	โดยมีโรงงานผู้ผลิตสำาคัญ	2	บริษัท	คือ
	 	 1.	บริษัท	ไทยวาโก้	จำากัด	(มหาชน)	ผู้ผลิตสินค้า	Wacoal
	 	 2.	บริษัท	ภัทยาอุตสาหกิจ	จำากัด	ผู้ผลิตสินค้า	Kullastri,	Bsc,	Bsc	Signature,	ELLE
	 	 ทั้งสองบริษัทมีผู้ผลิตวัตถุดิบ	ประกอบด้วยบริษัท	 เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ	จำากัด	(มหาชน)	บริษัท	ไทยทาเคดะเลซ	จำากัด	และบริษัท	
ไทยซาคาเอะเลซ	 จำากัด	 ซ่ึงท้ังสามบริษัทเป็นบริษัทในเครือสหพัฒน์ท่ีได้รับมาตรฐานการผลิต	ISO	9001	 มีการวิจัยค้นคว้าและพัฒนา 
วัตถุดิบใหม่ๆ	อย่างสม่ำาเสมอ	บริษัทฯ	จึงได้เปรียบคู่แข่งในด้านความหลากหลาย	ด้านวัตถุดิบ	และต้นทุนที่ต่ำากว่าคู่แข่ง

 - แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม และสภาพการแข่งขันในอนาคต
	 	 สำาหรบัแนวโนม้ภาวะอตุสาหกรรมสิง่ทอและเคร่ืองนุง่ห่มในภาพรวม	ยังขยายตวัไดท้ั้งภาคการผลติและการสง่ออก	ซ่ึงสว่นใหญ่เป็นการ
ผลิตเพื่อป้อนสู่ตลาดอาเซียน		อันเป็นผลจากการก้าวเข้าสู่ภาคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(ASEAN	Economic	Community)	ตั้งแต่ปลายปี	
2559	เป็นการขยายโอกาสทั้งในด้านการขยายกำาลังการผลิต	รวมถึงตลาดผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นจาก	60	ล้านคนเป็น		600	ล้านคน		ซึ่งเป็นตลาด 
ที่มีขนาดใหญ่และมีศักยภาพสูง
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

	 	 ในปี	2560	 บริษัทฯ	 ยังคงให้ความสำาคัญกับการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการออกแบบชุดช้ันในท่ีเหมาะสมกับสรีระ 
ผู้หญิงไทยสามารถตอบสนองความต้องการ	 และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในทุกช่วงวัย	 ทุกไลฟ์สไตล์ท้ังด้านฟังก์ช่ันและ 
แฟชั่นโดยอยู่บนพื้นฐานสินค้าที่ดี	มีคุณภาพ	ในราคาที่คุ้มค่า	รวมถึงการบริหารจัดการสินค้าแบบบูรณาการ	ให้มีสินค้าคงเหลือในปริมาณที่ 
เหมาะสม	 สมดุลกับการขาย	 ไม่มีสินค้ามากหรือน้อยเกินไป	 เพิ่มความรวดเร็วในการขนส่งเพื่อให้สามารถกระจายสินค้าสู่ร้านค้าได้อย่าง
รวดเร็วแทนการเก็บสต็อกสินค้าไว้ที่ร้านค้าจำานวนมาก	 รวมถึงกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างในเรื่องของการทำาการตลาดแบบครบวงจร	
หรือ	Omni	Channel	ให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคดิจิตอลมากที่สุด

3. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ
 - ภาวการณ์การแข่งขัน
	 	 ในช่วงปีท่ีผ่านมาตลาดเครื่องแต่งกายชาย	 มีการเจริญเติบโตประมาณ	4%	 เมื่อเทียบกับปีท่ีแล้ว	 ผู้บริโภคยังคงไม่มั่นใจกับภาวะ
เศรษฐกิจใน	3	 ไตรมาสแรกจึงระมัดระวังเกี่ยวกับการจับจ่ายใช้สอย	 ประกอบกับผู้บริโภคพิถีพิถันในการเลือกซ้ือสินค้าท่ีมีคุณภาพมากข้ึน	
โดยคำานึงถึงนวัตกรรมใหม่ของสินค้า	ผู้ผลิตจึงได้หันมาพัฒนาสินค้าด้วยนวัตกรรมใหม่	เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกถึงความคุ้มค่า	ซึ่งผู้ผลิตต้องสร้าง
การสือ่สารกบัผูบ้รโิภคอยู่ตลอดเวลา	ประกอบกบัการบรหิารจำานวนและรปูแบบสนิคา้ท่ีรา้นคา้ให้เพยีงพอตอ่ความตอ้งการของผูบ้รโิภคอย่าง
ต่อเนื่อง	โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้ายที่มีความต้องการเสื้อสีดำาและขาวมากขึ้น	ผู้ผลิตรายใหญ่ที่เข้าถึงวัตถุดิบได้ดีกว่าผู้ผลิตรายอื่น	จะ
สามารถช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดได้มากในช่วงไตรมาสสุดท้าย	
	 	 นอกจากนี้	ผู้ผลิตส่วนใหญ่มุ่งเน้นแต่การใช้กลยุทธ์ทางด้านราคา	ลด		แลก	แจก	แถม	เพื่อเพิ่มยอดขาย	และลดภาระสต็อกที่มีอยู่ 
โดยแทบจะไมม่กีารทำาการตลาดดา้นอ่ืนๆ	ทำาให้กลุม่ผูผ้ลติตอ้งมุ่งพฒันาประสทิธภิาพการผลติท่ีทำาให้เกดิการบรหิารตน้ทุนให้ลดลง	และคลอ่งตวั 
ในการจัดการเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน	 และมีงบประมาณในการทำากิจกรรมการตลาดเพื่อให้เกิดความได้เปรียบในระยะยาว	 
ในด้านสถานภาพการแข่งขัน	บริษัทฯ	มีความได้เปรียบในการแข่งขัน	ดังนี้
	 	 1.	บริษัทฯ	 มีการสร้าง	Portfolio	 ของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายชายให้มีความครอบคลุมกลุ่มตลาดเป้าหมายในหลากหลาย 
	 	 	 Segment	ทำาให้เกิดการกระจายที่ครอบคลุมการครองตลาดเครื่องแต่งกายชายและเกิดดุลย์ต่อรองในการจัดจำาหน่าย
	 	 2.	ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นที่รู้จักและยอมรับในด้านชื่อเสียงและคุณภาพ
	 	 3.	ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ	 เข้าสู่ตลาดสม่ำาเสมอ	 เพราะได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตรายใหญ่ 
	 	 	 ของประเทศ	(ซ่ึงเป็นกลุม่บริษัทในเครือ)	มีการขยายโรงงานท่ีสามารถรองรบัการเตบิโต	โดยมตีัง้แตโ่รงงานป่ันดา้ย	โรงงานฟอกย้อม 
	 	 	 โรงงานตกแต่งผ้า	 จนถึงโรงงานผลิตเสื้อสำาเร็จรูป	 เพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ	 มีศักยภาพในการสร้างส่วนแบ่งทางการตลาดท่ี 
	 	 	 เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
	 	 4.	บริษัทฯ	มีบุคคลากรที่เข้มแข็ง	มีหลักคิดและความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานให้บรรลุตามเป้าหมาย	และพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนา 
	 	 	 ตนเองอย่างต่อเนื่อง

 - การจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัท
	 	 บริษัทฯ	จัดหาผลิตภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิตสำาคัญ	3	บริษัท	คือ
	 	 1.	บริษัท	ธนูลักษณ์	จำากัด	(มหาชน)	ผู้ผลิตเสื้อเชิ้ต	เสื้อยืด	สูท	เครื่องหนัง	กระเป๋า
	 	 2.	บริษัท	ประชาอาภรณ์	จำากัด	(มหาชน)	ผู้ผลิตเสื้อยืด	กางเกง
	 	 3.	บริษัท	บางกอก	โตเกียว	ซ็อคส์	จำากัด	ผู้ผลิตถุงเท้า
	 	 เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตเป็นเทคโนโลยีระดับกลาง	มีการใช้กำาลังคนในการผลิตพอสมควร	ขณะเดียวกันมีการพัฒนานำาเครื่องจักร
อัตโนมัติเข้ามาใช้เพื่อให้กระบวนการผลิตทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	 	 นอกจากนี	้กลุ่มบรษิทัผูผ้ลิตได้จดัตัง้โรงงานในเขตส่งเสรมิการลงทนุโซน		3		ทำาใหไ้ดส้ิทธพิเิศษจาก		BOI		กอ่ใหเ้กิดความได้เปรยีบ
ในการพัฒนาต้นทุน

 - แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม และสภาพการแข่งขันในอนาคต
	 	 แมส้ภาวะกำาลงัซ้ือท่ีเคยซบเซาตอ่เนือ่ง	แตอุ่ตสาหกรรมมีแนวโนม้ท่ีจะทรงตวัหรอืเตบิโตได	้เพราะผูบ้รโิภคให้ความใสใ่จในการแตง่กาย 
มากข้ึน	ขณะเดยีวกนัภาวะการแข่งขนักจ็ะรนุแรงมากข้ึน	เนือ่งจากจำานวนคูแ่ขง่ขันจากตา่งประเทศเพ่ิมมากข้ึน	รวมท้ังสนิคา้ราคาถกูจากประเทศ
จนีเข้ามาแข่งขนัในตลาดมากข้ึน	ทำาให้คูแ่ข่งขันในตลาดตอ้งทำาการวเิคราะห์ถงึสภาพตลาดและพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในแตล่ะพืน้ท่ี		มกีารสรา้ง 
	innovation	ในมติติา่งๆ	ท้ังทางดา้น	ผลติภณัฑ์	สือ่การตลาด	รวมถงึการคน้หาจดุแข็งของตวัสนิคา้และกลุม่ลกูคา้เป้าหมายให้เจอ	ซ่ึงเป็นปัจจยั 
สำาคัญที่จะทำาให้ผู้ประกอบการสามารถปรับกลยุทธ์ให้ธุรกิจอยู่รอดได้	ภายใต้เกมส์การแข่งขันในตลาดที่มีความร้อนแรงเพิ่มมากขึ้น

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - หัวใจในการทำางานคือ	การสร้างคน
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ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต
	 กรณีบริษัทฯ	พึ่งพาผู้ผลิตรายใหญ่น้อยราย
	 บริษัทฯ	มีผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่เพียง	1-2	รายในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์	หากมีปัจจัยที่ทำาให้บริษัทผู้ผลิตไม่สามารถผลิตให้ได้ในปริมาณ	
และเวลาตามที่กำาหนดไว้ย่อมส่งผลกระทบต่อยอดขายและโอกาสทางการตลาด

 - มาตรการปองกัน
	 	 1.	 ฝา่ยผลติภณัฑ์ไดจ้ดัทำา	Interface	Agreement	กบับรษัิทผูผ้ลติเพือ่เป็นการรบัประกนัท่ีจะสง่สนิคา้ตามเป้าหมายในเวลาท่ีกำาหนด	
บรษัิทผูผ้ลติเหลา่นัน้ลว้นแตเ่ป็นบรษัิทท่ีบรหิารงานตามนโยบาย	ISO	9001	ซ่ึงจะไดร้บัผลกระทบกบัความนา่เชือ่ถอื	และธรุกจิของบรษัิทเอง
ในกรณีที่ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้
	 	 2.	 บรษัิทผูผ้ลติเหลา่นีล้ว้นกอ่ตัง้ข้ึนดว้ยนโยบายการสนบัสนนุซ่ึงกนัและกนั	และเป็นบรษัิทในเครอืสหพฒันด์ว้ยกนั	เพือ่เสรมิสรา้ง
ความแข็งแกร่งของกันและกันในการแข่งขันอยู่แล้ว	 มีการทำางานร่วมกันด้วยความสัมพันธ์ลึกซ้ึงยาวนาน	 โดยประสานแผนงานกันอย่าง
สม่ำาเสมอต่อเนื่อง	ทำาให้ทราบปัจจัยที่จะมีผลต่อการผลิตและสามารถวางแผนร่วมกันในการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที
	 	 3.	 มีการทำางานเป็นทีมระหว่างผู้ผลิตและฝ่ายผลิตภัณฑ์มากขึ้นในรูปแบบ	One	Body	โดยใช้วิธีคิดแบบ	Zero	base	ในการประชุม
เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ	ตั้งแต่การวางเป้าหมาย	Order	สินค้า	การวางแผนวัตถุดิบและการผลิต	รวมถึงมีความสามารถในการปรับแผนงานให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ	์ทำาให้มคีวามแมน่ยำาในการประเมินจำานวนระยะเวลายิง่ข้ึน	รวมท้ังการแกไ้ขสถานการณร์ว่มกนัทันทีกรณท่ีีมีการขาย 
เพิ่มขึ้นมากจนป้อนสินค้าไม่ทัน
	 	 4.	 ทำาวิจัยสินค้ากับกลุ่มเป้าหมาย	 รวมถึงพนักงานขายท่ีเป็นผู้ใกล้ชิดลูกค้าก่อนออกจำาหน่ายสินค้า	 เพ่ือให้รูปแบบสินค้าท่ีออก
จำาหน่าย	สามารถตอบสนองความต้องการ	และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคมากที่สุด
	 	 5.	 การแบ่งล๊อตในการผลิตสินค้า	 เพื่อดูแนวโน้มการตอบรับของตลาด	 และมีการติดตามอย่างสม่ำาเสมอ	 เพ่ือนำามาปรับการผลิต
สินค้าได้อย่างทันท่วงที
	 	 6.	 ปัจจัยการผลิตด้านวัตถุดิบที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีชั้นสูง	ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีอุตสาหกรรมการผลิต
วัตถุดิบ	 เพื่อใช้ในการผลิตเครื่องสำาอางเพียงบางส่วนเท่านั้น	 ขณะเดียวกันกลุ่มวัตถุดิบที่ผลิตได้ภายในประเทศ	 บางรายการคุณภาพยังไม่
ได้มาตรฐานเท่าที่ควร	 เมื่อเทียบกับวัตถุดิบที่นำาเข้าจากต่างประเทศ	 จึงมีความจำาเป็นต้องนำาเข้าวัตถุดิบบางส่วนจากต่างประเทศ	 ไม่ว่าจะ
เป็น	สหรัฐอเมริกา	ญี่ปุ่น	เยอรมนี	เป็นต้น	ซึ่งบริษัทฯ	ยังไม่สามารถนำาเข้าวัตถุดิบได้โดยตรง	เพราะปริมาณที่สั่งไม่มากพอ	ทำาให้ต้องซื้อ
ผา่นผูน้ำาเข้าอีกตอ่หนึง่	สง่ผลให้การนำาเข้าวัตถดุบิเป็นไปในลกัษณะตลาดท่ีผกูขาดกบัผูน้ำาเข้าเฉพาะกลุม่	และหากอัตราแลกเปลีย่นและภาษี 
นำาเข้ามีการผันผวนก็จะยิ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังด้วย

2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารสินค้าในร้านค้า
	 เนื่องจากปัจจุบัน	 ร้านค้าท่ีจำาหน่ายสินค้าของบริษัท	 ประสบปัญหาเก่ียวกับสต็อกมีสินค้าเกินความต้องการของลูกค้า	 และไม่มีสินค้า
จำาหนา่ยเมือ่ลกูคา้ตอ้งการ	หรือแม้แตไ่มม่สีนิคา้ตรงความตอ้งการของลกูคา้ในรา้นคา้นัน้ๆ	ซ่ึงมีผลกระทบตอ่ยอดขาย	และโอกาสทางการตลาด 

 - มาตรการปองกัน
	 	 1.	 บรษัิทฯ	ใช้เทคโนโลยี	IT	เข้ามาชว่ยเพ่ิมศกัยภาพในการบรหิาร	โดยสรา้งระบบ	Quick	Response	Management	System	:	QRMS 
เพือ่ใช้บรหิารสนิคา้และสต็อกอย่างมีประสทิธภิาพ	ด้วยระบบ	QRMS	นี	้บรษัิทฯ	สามารถตดิตามยอดขายและสตอ็กสนิคา้เป็นรายวนัในทุกรา้นคา้ 
ข้อมลูท่ีไดน้ำามาวเิคราะห์ความตอ้งการของตลาด	ตดิตามความเคลือ่นไหวของสนิคา้	เพ่ือลดการสญูเสยีโอกาสในการขาย	สามารถเปิดสนิคา้
ไดอ้ย่างถกูต้อง	รวดเร็ว	ตรงกบัความตอ้งการของตลาด	และสามารถปรบัเปลีย่นแผนงานการผลติ	เพือ่บรหิารการผลติและการจำาหนา่ยอย่างม ี
ประสิทธิภาพ
	 	 2.	 บริษัทฯ	สร้างระบบเติมสินค้าอัตโนมัติ	(Auto	Replenishment)	 เพื่อนำาระบบ	QRMS	มาประยุกต์ใช้อย่างมีประโยชน์และเต็ม
ประสิทธิภาพในการบริหารสินค้าในร้านค้าให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	โดยระบบเติมเต็มสินค้าอัตโนมัตินี้	จะนำาข้อมูลการขายสินค้าแต่ละ	SKU	ใน
แต่ละร้านค้า	ผ่านสูตรการคำานวณทางสถิติเพื่อพยากรณ์การเติมเต็มสินค้าเข้าร้านค้าต่อวัน	 เพื่อให้มีสินค้าตรงตามความต้องการของลูกค้า
ด้วยปริมาณที่เหมาะสม	ทำาให้หน้าร้านมีสต็อกที่สมดุลกับการขาย	ไม่มีสินค้ามาก-น้อยเกินไป	เพื่อช่วยลดการสูญเสียโอกาสในการขาย
	 	 3.	 บรษัิทฯ	มนีโยบายในการบริหารสตอ็กสนิคา้	โดยใชว้ธิกีารควบคมุวงเงนิการสัง่ซ้ือสนิคา้และมาตรการตา่งๆเป็นนโยบายของบรษัิท
ในการบริหารควบคุมการสั่งซื้อเชิงรุก	เพื่อบริหารจัดการสินค้าในปริมาณที่เพียงพอต่อการขาย	ไม่มีมากจนทำาให้เกิดสินค้าคงค้างสต็อกเกิน 
ความจำาเป็น	และยังสง่ผลให้สนิคา้ตา่งๆ	ท่ีจำาหนา่ยให้กบัลกูคา้เป็นสนิคา้	สดใหม่	โดยการบรหิารจดัการตัง้แตต่น้ทางให้ครบวงจรจนถงึจดุหมาย 
ตั้งแต่การทำาวิจัยสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า	 การสั่งสินค้าแต่ละแบบ	 แต่ละสี	 การทำาการตลาดเพ่ือให้เกิดยอดขายท่ีเติบโต 
การจัดรายการส่งเสริมการขาย	เมื่อขายได้น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้จากการเปลี่ยนแปลงของตลาดหรือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด



รายงานประจำาปี 2559

56

ปัจจัยความเสี่ยง

	 	 4.	 บรษัิทฯ	พฒันาระบบการบรหิารสตอ็กสนิคา้ลา้สมัยท่ีคงคา้งอยู่ในรา้นคา้	โดยมกีารระบุสถานะของสนิคา้ในระบบ	QRMS	ท่ีรา้นคา้ 
อย่างชัดเจน	ทำาให้เกิดความคล่องตัวในการจัดการสินค้ากลุ่มนี้ได้อย่างรวดเร็ว
	 	 5.	 เพิม่ความรวดเรว็ในการจดัสง่สนิคา้	และกระจายสนิคา้สูร่า้นคา้	เพือ่ลดปรมิาณสตอ็กหนา้รา้นคา้	มีสนิคา้คงเหลอืสมดลุกบัการขาย 
แต่ไม่ทำาให้เกิดปัญหาการสูญเสียโอกาสในการขาย

3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับช่องทางการจัดจำาหน่าย
	 บริษัทฯ	ดำาเนินธุรกิจโดยการขายผ่านช่องทางหลัก	คือ	ห้างสรรพสินค้าเป็นส่วนใหญ่	และมีจำานวน	Discount	Store	เป็นส่วนน้อย	ซึ่ง
เป็นช่องทางที่มีการขยายตัวมาก	ทั้งกรุงเทพฯ	และต่างจังหวัด

 - มาตรการปองกัน
	 	 1.	 บริษัทฯ	 มีนโยบายขยายการขายเข้าไปใน	Discount	Store	 ให้มากขึ้น	 รวมทั้งการปรับเปลี่ยนระบบการขายและการสั่งสินค้า		
เฉพาะช่องทางนี้เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการและกำาลังซื้อของกลุ่ม	Discount	Store	 แนวทางนี้ใช้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางเป็น
ส่วนใหญ่	รวมถึงการ	Launch	Brand	ใหม่ที่มีราคาและคุณภาพตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า
ซึ่งเน้นที่รูปแบบและสีสันตามแฟชั่นเป็นหลัก
	 	 2.	 เร่งขยายช่องทางการจัดจำาหน่ายให้เพิ่มมากขึ้น	โดยขยาย	Outlet	ในรูปลักษณะ	ICC	บริหารจัดการเอง	ในรูปแบบ	Specialty 
Store	เพื่อลดการพึ่งพาในห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ
	 	 3.	 มกีารขยายชอ่งทางการจดัจำาหนา่ยท่ีเข้าถงึผูบ้รโิภคมากข้ึน	เช่น	ช่องทางการขายผา่น	TV	Shopping,	การขายผา่นระบบ	online,	
แค็ตตาล็อก	เป็นต้น

4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Customer Behavior) ที่เปลี่ยนไป
	 1.	พฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมาก	 ผู้บริโภคมีความจงรักภักดีต่อแบรนด์สินค้าน้อยลง	 สิ่งแวดล้อมต่างๆ	 การ 
สือ่สารท่ีแปลกใหม่	รวดเรว็	กวา้งขวางแบบ	Globalization	รวมถงึธรุกจิ	และบรกิารท่ีเข้ามามีอิทธพิลตอ่การใช้จา่ยของผูบ้รโิภค	ทำาให้ผูบ้รโิภค 
มีพฤตกิรรม	“บรโิภคนยิมตามกระแส”	สงูมาก	อีกท้ังความไมแ่นน่อนทางการเมอืง	ทำาให้ผูบ้รโิภคเกดิความพถิพีถินัในการจบัจา่ยใช้สอยมากข้ึน 
สง่ผลให้เกดิสภาวะการแข่งขันรนุแรงมากข้ึนประกอบกบัการชะลอตวัของภาวะเศรษฐกจิโลกสง่ผลกระทบถงึประเทศไทย	ทำาให้ภาวการณซ้ื์อ
สินค้าหดตัว	จนต้องออกแคมเปญต่างๆ	เพื่อกระตุ้นตลาด
	 2.	ปัจจุบันมีการเข้าถึงสื่อได้อย่างรวดเร็ว	 ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ทันทีผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนท่ี	 เช่น	 สมาร์ท-
โฟน	แท็ปเลต	ส่งผลให้การตัดสินใจซื้อสินค้าต่างๆ	สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา	และผู้บริโภคจะหาข้อมูลต่างๆ	ก่อนการตัดสินใจซื้อ
เสมอ	ซึง่เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากเดิมอยา่งสิ้นเชงิ	ทีลู่กค้ารับข้อมูลขา่วสารต่างๆ	จากสื่อๆ	เดียวแล้วตัดสินใจซือ้	ส่งผลใหบ้ริษัทฯ	 
ต้องเพิ่มช่องทางการสื่อสารต่างๆ	หลายช่องทาง	ทั้งออนไลน์และออฟไลน์	เพื่อให้ครอบคลุมการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า		

  - มาตรการปองกัน
	 	 1.	 บริษัทฯ	 มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพดี	 ในราคาท่ีเหมาะสม	 เพ่ือรองรับความต้องการของผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มมากข้ึน		
สร้างความรู้สึกที่ดีให้อยู่ในใจของผู้บริโภค	ขณะเดียวกันยังสร้างแรงกระตุ้นทางการตลาดที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่อง	และตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะเพื่อรักษาฐานลูกค้า	 และขยายฐานลูกค้าใหม่ท่ีอยากทดลองใช้มากข้ึน	 รวมถึงการมีระบบลูกค้าสมาชิก	(Customer	Relationship	
Management)	ที่แข็งแกร่ง	คือ	His	&	Her	Member
	 	 2.	 สรา้งความหลากหลายของสนิคา้เพ่ือรองรับความตอ้งการท่ีเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็	และยังเป็นการขยายฐานตลาดให้กวา้งยิง่ข้ึน 
เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าท่ียังไม่เคยใช้เครื่องสำาอางบางประเภทมาก่อน	 และสำาหรับกลุ่มท่ีใช้เป็นประจำาก็ยังเป็นการเพิ่มความถี่ในการใช้ให้มาก
ยิ่งขึ้นอีกด้วย
	 	 3.	 บริษัทฯ	 เน้นการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างสม่ำาเสมอ	 เนื่องจากปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว		
บริษัทฯ	เล็งเห็นความสำาคัญในเรื่องดังกล่าว	จึงจัดให้มีห้อง	Focus	group	ที่ใช้ในการเชิญกลุ่มลูกค้าเข้ามาสัมมนากลุ่มย่อย	เพื่อสอบถาม
ความคดิเห็นของกลุม่ลกูคา้	ระดบัความช่ืนชอบ	รวมถงึความตอ้งการตา่งๆ	ท้ังกอ่นออกสนิคา้	และหลงัการออกสนิคา้	เพือ่นำาขอ้มลูท่ีไดจ้าก
การวจิยัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค	มาพัฒนารปูแบบผลติภณัฑ์ใหม่ๆ	ให้สามารถตอบสนองความตอ้งการ	และสอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค
ในทุกช่วงวัย	ทุกไลฟ์สไตล์	ทั้งด้านฟังก์ชั่นและแฟชั่น	โดยอยู่บนพื้นฐานสินค้าที่ดีมีคุณภาพ	ในราคาที่คุ้มค่า
	 	 4.	 บรษัิทฯ	เพิม่ช่องทางการสือ่สารให้มากข้ึนครอบคลมุทุกช่องทาง	โดยเพิม่สดัสว่นของการสือ่สารออนไลนม์ากข้ึน	เพือ่ให้สอดคลอ้ง
กับพฤติกรรมการเสพสื่อที่เปลี่ยนแปลงไป	อีกทั้งยังเพิ่มช่องทางจัดจำาหน่ายเข้าไปยังช่องทางออนไลน์	เช่น	eThailandBEST.com	เป็นต้น	
เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกในการซื้อเพิ่มมากขึ้น	ไม่จำาเป็นต้องไปซื้อที่ร้านค้าเพียงอย่างเดียว 
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5. ความเสี่ยงจากนโยบายเปิดเสรีทางการค้าของภาครัฐ 
	 จากนโยบายการเปิดการค้าเสรีของภาครัฐ	 	 ท่ีภาษีนำาเข้าในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นศูนย์ตามข้อตกลงการเปิดเขตเสรีการค้าในกลุ่ม
อาเซียน	ซึ่งสินค้าเครื่องสำาอางรวมอยู่ในกลุ่มที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วย	ทำาให้ผู้ประกอบการในไทยต้องเตรียมตัวให้พร้อมใน
ทุกด้าน	และต้องปรับต้นทุนให้รองรับกับมาตรฐานดังกล่าว

 ผลกระทบ
	 ทำาให้เกิดสภาวะการแข่งขันทางการตลาดที่รุนแรงขึ้น	แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบริษัท	คาดว่าจะไม่มาก	 เนื่องจากเดิมฐานภาษีนำาเข้า
เครื่องสำาอางอยู่ที่		5%		ซึ่งไม่สูงมาก	ดังนั้นเมื่อเป็นศูนย์จึงกระทบไม่มาก	อีกทั้งบริษัทฯ	ยังได้เปรียบด้านเทคโนโลยีการผลิตอีกด้วย

 - มาตรการปองกัน
	 	 1.	 ด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัท	 มีการพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ	 เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง	 โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตราย	
ใหญ่ของประเทศ	(กลุม่บรษัิทในเครอื)	พัฒนาวัตถดุบิครบวงจรดว้ยอุตสาหกรรมตน้น้ำา	รวมถงึมีการวจิยั	และพฒันา	(Research	&	Development) 
อย่างต่อเนื่อง	ทำาให้สินค้าได้รับมาตรฐานสากล	ในขณะเดียวกันบริษัทฯ	ได้ให้ความสำาคัญกับการวิจัยผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น	และทำาการสำารวจ
ผลการตอบสนองความตอ้งการ	และความพึงพอใจของกลุม่เป้าหมาย	ท่ีมีตอ่ผลติภณัฑข์องบรษัิทอยา่งตอ่เนือ่ง	เพือ่ตอบสนองความตอ้งการ
ทำาให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจและคุ้มค่าในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท  
	 	 2.	 บรษัิทฯ	มคีวามไดเ้ปรยีบในการพฒันาตน้ทุนของผลติภณัฑ	์ทำาให้สามารถสรา้งกจิกรรมการตลาดท่ีเฉพาะเจาะจงและการสือ่สาร
ที่แปลกใหม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีกว่า	โดยใช้งบโฆษณา	ประชาสัมพันธ์	อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
	 	 3.	 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทคู่ค้าอย่างต่อเนื่องยาวนาน	ทำาให้เข้าสู่ช่องทางการจำาหน่ายได้มากกว่าและหลากหลายกว่า
	 	 4.	 บรษัิทฯ	ตดิตัง้ระบบคอมพวิเตอรอ์อนไลน	์ในเคานเ์ตอรข์ายทุกจดุท่ัวประเทศ	เพือ่สามารถรวบรวมข้อมลูการขายท่ีเกดิขึน้ทันที	
(ระบบ	Real	Time)	ทำาให้สามารถบรหิารการขายท่ีครอบคลมุท่ัวประเทศอย่างคลอ่งตวั	รวดเรว็	และสามารถบรหิารสนิคา้	ให้ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่	ภูมิภาค	ได้อย่างแม่นยำา	มีประสิทธิภาพมากขึ้น
	 	 5.	 บรษัิทฯ	สามารถใช้ประโยชนจ์ากการลดภาษีสนิคา้นำาเข้า	โดยการจดัหาสนิคา้	หรอืวตัถดุบิจากประเทศเขตการคา้เสร	ีเช่น		ประเทศจนี 
ซึ่งทำาให้บริษัทฯ	สามารถพัฒนาต้นทุนของผลิตภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น

6. ผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชี
	 บริษัทฯ	ได้บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐาน	IFRS	ที่เกี่ยวข้องทุกฉบับในปีก่อนๆที่ผ่านมา	ดังนั้น	งบการเงินในรอบปี	2559	จึงไม่มี
ผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชี

7. สินค้าล้าสมัย 
	 บริษัทฯ	 เป็นผู้ขายสินค้าแฟชั่นท่ีมีการเปลี่ยนแปลงความนิยมในตัวสินค้าอย่างรวดเร็ว	 ในปี	2559	 บริษัทฯ	 มีสินค้าคงเหลือจำานวน	
3,687.72	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	51.29	ของสินทรัพย์หมุนเวียน	และร้อยละ	18.26	ของสินทรัพย์รวม	และมีอัตราหมุนเวียนของสินค้า
คงเหลอื	172	วนั	ซ่ึงอาจมคีวามเสีย่งตอ่ความลา้สมัยของสนิคา้ท่ีไมส่ามารถจำาหนา่ยออกไปไดทั้นเวลา	มตีน้ทุนในการบรหิารจดัการท่ีเพิม่ข้ึน 
และต้องมีการตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยหรือด้อยค่า	ที่ทำาให้กำาไรสุทธิและสภาพคล่องลดลง	
	 บรษัิทฯ	ยังคงมนีโยบายลดสนิคา้คงเหลอืลง	เรง่จดัทำากจิกรรมสง่เสรมิการขายกบัสนิคา้ท่ีระบายไดช้า้		ใชร้ะบบสารสนเทศช่วยวเิคราะห์
ข้อมูลการขาย	 ความต้องการของผู้บริโภคแต่ละช่องทางการจัดจำาหน่าย	 การทำาวิจัยผู้บริโภคเพื่อวางแผนการสั่งผลิตให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้บริโภค	ทำาให้ในปี	2559	บริษัทฯ	สามารถลดสินค้าคงคลังได้อย่างต่อเนื่องจากปีก่อนเป็นจำานวน	132.74	ล้านบาท	หรือคิด
เป็นร้อยละ	3.47	เมื่อเทียบกับปีก่อน	

8. การลงทุน 
	 บริษัทฯ	 ร่วมลงทุนในกิจการของบริษัทในเครือและบริษัทอื่น	 ๆ	 จำานวน	122	 บริษัท	 ในสัดส่วนการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	50	 ของทุน
จดทะเบียนของบริษัทนั้นๆ	 มีการถือหุ้นในลักษณะไขว้กันหรือย้อนกลับระหว่างบริษัทในเครือ	 บริษัทฯ	 ไม่มีอำานาจควบคุมกิจการในบริษัท 
ที่ลงทุน	การบริหารงานของบริษัทดังกล่าวขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของแต่ละบริษัท	และจำานวน	3	บริษัท	ในสัดส่วนการถือหุ้นที่เกินร้อยละ	
50	ของทุนจดทะเบียน	ซึ่งถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
	 ในการบรหิารและตดัสนิใจการลงทุนของบรษัิทเป็นไปในลกัษณะของการรว่มลงทุนในธรุกจิท่ีเกีย่วเนือ่งกนั	หรอืเอือ้ประโยชนต์อ่กนัรวม
ทั้งเป็นการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยง	
	 บริษัทฯ	ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผล	ถ้าบริษัทลงทุนใดขาดทุน	บริษัทฯ	จะบันทึกตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าเงนิลงทุนไวใ้นงบกำาไรขาดทุนของบริษัท	โครงสรา้งการถอืหุ้นดงักลา่วไมมี่ผลกระทบตอ่การรบัรูส้ว่นแบ่งรายไดข้องบรษัิทและไม่ทำาให้
เกิดความแตกต่างจากที่รับรู้ในงบการเงิน
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ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - การทำางานควรเจือจานประโยชน์ให้ผู้อื่นและส่วนรวม													

	 บรษัิทฯ	มมีาตรการในการป้องกนัความเสีย่งจากการลงทุน	โดยแตง่ตัง้บุคคลซ่ึงอยูใ่นบรษัิทท่ีรว่มลงทุนหรอือยูใ่นบรษัิทท่ีทำาธรุกิจเกีย่วเนือ่ง 
กับกิจการท่ีลงทุนเป็นศูนย์ดูแลเงินลงทุนคอยติดตามตรวจสอบงบการเงิน	 และข้อมูลสถานการณ์ของบริษัทท่ีลงทุน	 เพื่อทราบปัญหา 
ท่ีเกดิข้ึนและรายงานให้บรษัิทและผูถ้อืหุ้นในกลุม่ทราบปีละครัง้		และรายงานทันทีท่ีเกดิเหตกุารณผ์ดิปกตหิรอืวกิฤต	ิ	เพือ่ช่วยกนัหาแนวทาง
แกไ้ข	อีกท้ังในการประชุมคณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการบรหิารประชุมอย่างสม่ำาเสมอในผลการดำาเนนิงานของกจิการท่ีบรษัิทลงทุน
อยู่โดยเน้นย้ำาในธุรกิจที่ขาดทุน	และหาวิธีการที่ทำาให้บริษัทนั้นๆ	ได้หลุดพ้นจากธุรกรรมที่ขาดทุน	เพื่อผลกำาไรที่ยั่งยืนในธุรกิจนั้นๆ

9.การให้กู้ยืมเงินและค้ำาประกัน 
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	บริษัทฯ	มีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทที่มีธุรกิจต่อกัน	และบริษัทร่วมทุน	โดยเป็นการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินตามสัดส่วนการถือหุ้น	รวม	4	บริษัท	จำานวนเงิน	339.50	ล้านบาท	ปี	2558	จำานวนเงิน	283.00	ล้านบาท	เพิ่ม
ขึ้นจากปี	2558		56.50	ล้านบาท	เกิดจากการให้กู้เพิ่ม	74.50	ล้านบาท	ลดลงจากการรับชำาระคืนเงินกู้	18.00	ล้านบาท		 
	 ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2559	บรษัิทฯ	มีภาระค้ำาประกนั	11	บรษัิท	เป็นเงนิ	259.17	ลา้นบาท	ปี	2558	จำานวนเงนิ	222.22	ลา้นบาท	เพิม่ข้ึนจาก
ปี	2558	จำานวน		36.95	ลา้นบาท	เกดิจากลดวงเงนิค้ำาประกนั	1	แห่ง	จำานวน	2.00	ลา้นบาทและค้ำาประกนัเพิม่	3	แห่ง	จำานวน	38.95	ลา้นบาท 
เป็นธุรกิจกิจกรรมที่เกี่ยวกับค้าปลีกยา		อาหารเสริม		เครื่องสำาอาง		ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์		ธุรกิจการจัดเก็บ		รับฝาก		กระจาย		จัดส่งสินค้า 
และธุรกิจการให้บริการด้าน	Contact	Center	และ	E-Commerce	one	stop	service	ซึ่งเป็นการค้ำาประกันตามสัญญาร่วมทุนโดยค้ำาประกัน
ตามสัดส่วนการถือหุ้น
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น

1.	 ชื่อ	ที่ตั้งสำานักงานใหญ่	โทรศัพท์	โทรสาร	Website,	E	-	Mail	เลขทะเบียนบริษัท	ประเภทธุรกิจ	จำานวนและชนิดหุ้นทั้งหมด
	 ที่ออกจำาหน่ายแล้วของบริษัท 
				ชื่อ	 :	 บริษัท	ไอ.ซี.ซี.	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด	(มหาชน)
	 ที่ตั้งสำานักงานใหญ่	 :	 530	ซอยสาธุประดิษฐ์	58	แขวงบางโพงพาง	เขตยานนาวา	กรุงเทพมหานคร	10120
	 	 	 โทรศัพท์	0-2293-9000,	0-2293-9300	โทรสาร	0-2294-3024
	 Website	 :	 http://www.icc.co.th		
	 E-mail	 :	 webmaster@icc.co.th
	 ทะเบียนเลขที่	 :	 0107537001374
	 ประเภทธุรกิจ	 :	 การพาณิชย์
	 จำานวนและชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจำาหน่ายแล้วของบริษัท

	 ชื่อ	ที่ตั้งสำานักงานใหญ่	ประเภทธุรกิจ	จำานวนและชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจำาหน่ายแล้วของบริษัทในเครือ
	 	 	 	 -	ไม่มี	-

2.	 ชื่อ	สถานที่ตั้ง	โทรศัพท์	โทรสารของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ
	 นายทะเบียนบริษัท	 :	 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำากัด
	 	 	 93	ชั้น	14	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพมหานคร	10400
	 	 	 โทรศัพท์	0-2009-9000	โทรสาร	0-2009-9992

	 ผู้สอบบัญชี	 :	 1.	นายบุญญฤทธิ์	ถนอมเจริญ
	 	 	 2.	นายนิรันดร์	ลีลาเมธวัฒน์
	 	 	 3.	นางสาวนิตยา	เชษฐโชติรส
	 	 	 4.	นางสาวนภาพร	สาธิตธรรมพร
	 	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	7900,	2316,	4439	และ	7494
																										บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จำากัด
	 																						ชั้น	50-51	อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์		
																										1	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	10120
																										โทรศัพท	0-2677-2000	โทรสาร	0-2677-2222

	 ที่ปรึกษากฎหมาย	 :	 นายวีระ	เอื้ออารักษ์
																										บริษัท	วีระ	ลอว์	ออฟฟิส	จำากัด
	 																						548/14-15	ซอยสาธุประดิษฐ์	58	แยก	18		
	 	 	 แขวงบางโพงพาง	เขตยานนาวา	กรุงเทพมหานคร	10120		
																										โทรศัพท์	0-2683-8023	โทรสาร	0-2683-8843

3.	 ข้อมูลสำาคัญอื่น	 :	 -	ไม่มี	-

	 หุ้นสามัญ	 290,633,730	 1		บาท

ชนิดหุน จำานวนหุน มูลคาหุนตราไวหุนละ
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น

4.	 ชื่อ	สถานที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	จำานวนและชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจำาหน่ายแล้วของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น	ตั้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไป 
	 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น	       

  บริษัทขาย       

	 1.	สหพัฒนพิบูล	 กรุงเทพฯ	 อุปโภคบริโภค	 สามัญ	 330,000,000	 33,630,158	 1,488,134,491.50		 10.19

	 		 	 	 	 	 (ราคาตลาด	ณ	31	ธ.ค.	2559)

	 2.	โอ	ซี	ซี	 กรุงเทพฯ	 ตัวแทนจำาหน่าย	 สามัญ	 60,000,000	 11,839,980	 191,807,676.00		 19.73

	 		 	 	 	 	 (ราคาตลาด	ณ	31	ธ.ค.	2559)

	 *3.	INTERNATIONAL		 ฮ่องกง	 ตัวแทนจำาหน่าย	 สามัญ	 	20,000		 	3,800		 	1,657,750.00		 19.00

	 	COMMERCIAL

	 	COORDINATION	

	 	(HK)	 	 	 	 	 	 	

	 4.	เบทเตอร์เวย์	 กรุงเทพฯ	 ขายตรง	 สามัญ	 	10,000,000		 	1,648,375		 	104,314,361.65		 16.48

	 	(ประเทศไทย)

	 5.	แฟรี่แลนด์	 นครสวรรค์	 ห้างสรรพสินค้า	 สามัญ	 	1,000,000		 	106,200		 	15,930,000.00		 10.62

	 	สรรพสินค้า	 		 	 	 	 	 		 	

	 6.	ยู	ซี	ซี	อูเอะชิม่า	 กรุงเทพฯ		 ร้านกาแฟ	UCC	 สามัญ	 	150,000		 	15,000		 	1,500,000.00		 10.00

	 	คอฟฟี่	 	 และจัดจำาหน่าย

	 	(ประเทศไทย)	 	 กาแฟสำาเร็จรูป	

	 		 	 และกาแฟบด	

	 		 	 ตามสำานักงาน

	 7.	อี.พี.เอฟ.	 กรุงเทพฯ	 ตัวแทนจำาหน่าย	 สามัญ	 	65,000		 	6,500		 	390,000.00		 10.00

	 		 	 ขายปลีก

	 8.	ไข่	ไอ.ที.	เซอร์วิส	 กรุงเทพฯ	 ประกอบและขาย	 สามัญ	 	400,000		 	40,000		 	1,125,600.00		 10.00

	 		 	 เครื่องคอมพิวเตอร์	 	 	 	 	

	 *9.	KYOSHUN	 ญี่ปุ่น	 นำาเข้าขิงดอง	 สามัญ	 	600	 115	 2,088,400.00		 19.17

	 		 	 จากประเทศไทย

	 		 	 และส่งออก

	 		 	 อาหารญี่ปุ่น	 	 	 	 	

	 		 	 มาประเทศไทย	 	 	 	 	

	10.	มอร์แกน	เดอ	ทัว	 กรุงเทพฯ	 ตัวแทนจำาหน่าย	 สามัญ	 	400,000		 	48,000		 	4,800,000.00		 12.00

	 	(ประเทศไทย)	 	 เครื่องแต่งกายและ	 	 	 	 	

	 		 	 เครื่องหนัง

	 		 	 สุภาพบุรุษ	-	สตรี		 	 	 	 	

	 		 	 ยี่ห้อ	"มอร์แกน"

จำานวน
หุ้นที่ถือ

ประเภทหุ้น
จำานวนหุ้นที่
ออกจำาหน�าย

ประเภทธรุกจิ

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - หมั่นเล่าสร้างความจำา	หมั่นซักถามสร้างความรู้

จำานวนเงินที่ลงทุน
(บาท)

ที่ตั้งชื่อบริษัทชื่อบริษัท
สัดส่วน
(%)

การถือหุ้น
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น

หมายเหตุ	:	*เงินลงทุนในต่างประเทศ

ที่ตั้ง
จำานวน
หุ้นที่ถือ

จำานวนเงินที่ลงทุน
(บาท)

ประเภทหุ้น
จำานวนหุ้นที่
ออกจำาหน�าย

ประเภทธรุกจิ

	11.	ไดโซ	ซังเกียว	 กรุงเทพฯ	 ค้าปลีกสินค้า	 สามัญ	 	28,000,000		 	3,249,474		 	32,494,740.00		 11.61

	 	(ประเทศไทย)			 	 อุปโภคบริโภค		

	 		 	 นานาชนิดใน

	 		 	 ราคาเดียว	 	 	 	 	

	12.	ชิเซโด้	 กรุงเทพฯ	 ธุรกิจเสริมสวย	 สามัญ	 	7,000,000		 	1,050,000		 	10,500,000.00		 15.00

	 	โปรเฟสชั่นแนล	 	 นำาเข้าและ

	 	(ไทยแลนด์)	 	 ส่งออกสินค้า

	 		 	 เครื่องสำาอาง     

	13.	สยามออโต้แบคส์	 กรุงเทพฯ	 ขายและบริการ	 สามัญ	 	2,989,998		 	500,000		 	5,000,000.00		 12.53

	 		 	 อุปกรณ์ตกแต่ง	 บุริมสิทธิ	 	1,000,002		 	-				 	-				

	 		 	 และชิ้นส่วนรถยนต์	

	14.	ซูรูฮะ	(ประเทศไทย)	 กรุงเทพฯ	 ร้านค้าปลีกและ	 สามัญ	 250,000		 	37,500		 	60,000,000.00		 15.00

	 		 	 จำาหน่ายผลิตภัณฑ์

	 		 	 บำารุงสุขภาพ,     

	 		 	 เสริมความงาม,		 	 	 	 	

	 		 	 สินค้าอุปโภคบริโภค	 	 	 	 	

	15.	ช้อป	โกลบอล	 กรุงเทพฯ	 TV	Shopping	 สามัญ	 	6,000,000		 	1,800,000		 	180,000,000.00		 30.00

	 	(ประเทศไทย)	 	 (ขายสินค้าผ่าน	

	 		 	 โทรทัศน์ดาวเทียม)	 	 	 	 	

	*16.	AMIS	DU	MONDE	 ฝรั่งเศส	 ซื้อขายสินค้าใน		 สามัญ	 	120,000		 	98,300		 	40,957,040.15		 81.92

	 		 	 ประเทศฝรั่งเศส	

	 		 	 และต่างประเทศ,	

	 		 	 นำาเข้าและส่งออก     

	*17.	CANCHANA	 กัมพูชา	 จัดจำาหน่ายสินค้า	 สามัญ	 	1,000		 	400		 	6,474,860.00		 40.00

	 	INTERNATIONAL

  รวม    447,396,600   54,073,802   2,147,174,919.30  

ชื่อบริษัท
สัดส่วน
(%)

การถือหุ้น
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4.	 ชื่อ	สถานที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	จำานวนและชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจำาหน่ายแล้วของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น	ตั้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไป 
	 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น	(ต่อ)       

  บริษัทผลิต

	 1.	 เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ	 กรุงเทพฯ	 ผ้าลูกไม้ปัก,	ฟองน้ำา	 สามัญ	 	108,000,000			11,261,720		 	192,575,412.00		 10.43

	 	 	 	 	 	 	 (ราคาตลาด	ณ	31	ธ.ค.	2559)

	 2.	 เอส	แอนด์	เจ		 กรุงเทพฯ	 เครื่องสำาอาง	 สามัญ	 	149,930,828			21,897,781		 	416,057,839.00		 14.61

	 	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 	 	 	 	 (ราคาตลาด	ณ	31	ธ.ค.	2559)

	 	 เอนเตอร์ไพรส์	 	 	 	 	 	 	

	 3.	 ธนูลักษณ์	 กรุงเทพฯ	 เครื่องหนัง,		 สามัญ	 	120,000,000			13,307,040		 	302,069,808.00		 11.09

	 	 	 	 เครื่องประดับ	 	 	 (ราคาตลาด	ณ	31	ธ.ค.	2559)

	 4.	 สหโคเจน	(ชลบุรี)	 ชลบุรี	 กระแสไฟฟ้า	 สามัญ	 	955,000,000			107,932,960		 	526,712,844.80		 11.30

	 	 	 	 	 	 	 (ราคาตลาด	ณ	31	ธ.ค.	2559)

	 5.	 ไลอ้อน		 กรุงเทพฯ	 ผงซักฟอก	 สามัญ	 	3,000,000		 	360,000		 	36,000,000.00		 12.00

	 	 (ประเทศไทย)

	 6.	 ราชาอูชิโน		 กรุงเทพฯ	 ผ้าขนหนู	 สามัญ	 	1,215,000		 	165,150		 	16,322,496.00		 13.59

	 7.	 แชมป์เอช	 กรุงเทพฯ	 เสื้อผ้า	 สามัญ	 	400,000		 	50,000		 	5,000,000.00		 12.50

	 8.	 ที.ยู.ซี	อีลาสติค	 กรุงเทพฯ	 แถบยางยืด	 สามัญ	 	1,600,000		 	192,000		 	18,200,000.00		 12.00

	 9.	 เอช	แอนด์	บี		 กรุงเทพฯ	 ตุ๊กตาผ้า	 สามัญ	 	400,000		 	76,000		 	7,600,000.00		 19.00

	 	 อินเตอร์เท็กซ์		

	10.	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 กรุงเทพฯ	 รองเท้าหนัง	 สามัญ	 	500,000		 	140,000		 	21,727,300.00		 28.00

	 	 เลทเธอร์แฟชั่น	

	11.	 โทเทิลเวย์อิมเมจ	 กรุงเทพฯ	 เครื่องหนัง	 สามัญ	 	200,000		 	20,000		 	2,000,000.00		 10.00

	12.	 ท้อปเทร็นด์	 ชลบุรี	 บรรจุภัณฑ์พลาสติค	 สามัญ	 	1,200,000		 	216,000		 	43,200,000.00		 18.00

	 	 แมนูแฟคเจอริ่ง	

	13.	 เจนเนอร์รัลกลาส	 ชลบุรี	 บรรจุภัณฑ์แก้ว	 สามัญ	 	14,500,000		 	2,827,500		 	42,979,330.00		 19.50

	14.	 ไทยทาคายา	 กรุงเทพฯ	 กางเกงยีนส์	 สามัญ	 	300,000		 	30,000		 	3,000,000.00		 10.00

	15.	 เอสเอสดีซี	 ปราจีนบุรี	 ฟอกย้อม	 สามัญ	 	32,400,000		 	6,345,520		 	33,135,122.78		 19.58

	 	 (ไทเกอร์เท็กซ์)		

	16.	 ไทยอาราอิ		 ชลบุรี	 อะไหล่รถยนต์	 สามัญ	 	1,260,000		 	135,450		 	14,162,504.36		 10.75

	17.	 ไทยสปอร์ต		 กรุงเทพฯ	 เสื้อผ้า	 สามัญ	 	100,000		 	12,000		 	1,200,000.00		 12.00

	 	 การ์เมนต์		

	18.	 ไทยกุลแซ่			 ปราจีนบุรี	 เสื้อผ้ายืด	 สามัญ	 	1,800,000		 	288,000		 	28,800,000.00		 16.00

	19.	 ไทย	คิวบิค		 ชลบุรี	 พิมพ์ลวดลาย	 สามัญ	 	400,000		 	76,000		 	7,600,000.00		 19.00

	 	 เทคโนโลยี่		 	

	20.	 คิวพี	(ประเทศไทย)	 กรุงเทพฯ	 อาหาร	 สามัญ	 	2,600,000		 	280,000		 	27,273,400.00		 10.77

	21.	 ไทยชิกิโบ	 กรุงเทพฯ	 ปั่นเส้นด้าย	 สามัญ	 	2,375,000		 	278,900		 	26,539,112.00		 11.74

ที่ตั้งชื่อบริษัท
จำานวน
หุ้นที่ถือ

จำานวนเงินที่ลงทุน
(บาท)

ประเภทหุ้น
จำานวนหุ้นที่
ออกจำาหน�าย

สัดส่วน
(%)

การถือหุ้น
ประเภทธรุกจิ

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - อย่าปล่อยชีวิตให้หมดไปอย่างไร้ค่า
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ที่ตั้งชื่อบริษัท
จำานวน
หุ้นที่ถือ

จำานวนเงินที่ลงทุน
(บาท)

ประเภทหุ้น
จำานวนหุ้นที่
ออกจำาหน�าย

สัดส่วน
(%)

การถือหุ้น
ประเภทธรุกจิ

	22.	 ไทยทาเคดะเลซ	 กรุงเทพฯ	 ผ้าลูกไม้	 สามัญ	 	1,270,000		 	162,000		 	20,482,860.00		 12.76

	23.	 ไทซันฟูดส์	 กรุงเทพฯ	 ผลิตและจำาหน่าย	 สามัญ	 	5,000,000		 	950,000		 	9,500,000.00		 19.00

	 	 	 	 น้ำาผลไม้	"กรีนเมท"

	 	 	 	 และผู้แทนจำาหน่าย

	 	 	 	 ขนมปัง	"โฮมมี่"	 	 	 	 	

	24.	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 กรุงเทพฯ	 เครื่องสำาอาง	 สามัญ	 	12,000,000		 	2,347,200		 	313,089,800.00		 19.56

	 	 แลบบอราทอรีส์	

	25.	 บางกอก	 ชลบุรี	 ผลิตและส่งออก	 สามัญ	 	1,432,200		 	280,000		 	24,250,000.00		 19.55

	 	 โตเกียวซ็อคส์	 	 ถุงเท้า

	26.	 เอราวัณสิ่งทอ	 สมุทรปราการ	 ผลิตเส้นด้ายและ	 สามัญ	 	6,214,634		 	1,019,978		 	115,714,662.91		 16.41

	 	 	 	 ทอผ้า	ประเภทฝ้าย	

	 	 	 	 และโพลีเอสเตอร์	T/C	 	 	 	 	 	

	27.	 ไหมทอง	 กรุงเทพฯ	 เสื้อผ้าสตรี	 สามัญ	 	1,400,000		 	814,250		 	80,101,152.00		 58.16

	28.	 สหนำา	เท็กซ์ไทล์	 กรุงเทพฯ	 ผลิตยางยืดหยุ่น	 สามัญ	 	360,000		 	64,800		 	7,335,864.00		 18.00

	 	 	 	 ตีเกลียว	และ	

	 	 	 	 รับจ้างปั่นเส้นด้าย	 	 	 	 	

  รวม    1,424,857,662   171,530,249   2,342,629,507.85

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น
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4.	 ชื่อ	สถานที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	จำานวนและชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจำาหน่ายแล้วของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น	ตั้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไปของ 
	 จำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น	(ต่อ)

  บริษัทบริการ และอื่นๆ

		1.	 ฟาร์อีสท์	ดีดีบี	 กรุงเทพฯ	 ทำาโฆษณา	 สามัญ	 	7,500,000		 	797,800		 	105,309,600.00		 10.64

	 	 	 	 	 	 	(ราคาตลาด	ณ	31	ธ.ค.	2559)	

	 2.	 แพนเอเซียฟุตแวร์	 ชลบุรี	 ลงทุน	 สามัญ	 	540,000,000			102,112,778		 	230,774,878.28		 18.91

	 	 	 	 	 	 	(ราคาตลาด	ณ	31	ธ.ค.	2559)	

	 3.	 สหรัตนนคร		 กรุงเทพฯ	 นิคมอุตสาหกรรม	 สามัญ	 	1,800,000		 	225,000		 	22,500,000.00		 12.50

	 4.	 สหอุบลนคร		 กรุงเทพฯ	 สวนอุตสาหกรรม	 สามัญ	 	1,250,000		 	237,500		 	1,484,375.00		 19.00

	 5.	 เค.	คอมเมอร์เชียล	 กรุงเทพฯ	 ก่อสร้าง	 สามัญ	 	500,000		 	97,500		 	34,084,104.13		 19.50

	 	 แอนด์	คอนสตรัคช่ัน		 	 	 	 	 	 	 	

	 6.	 สหพัฒน์		 กรุงเทพฯ	 พัฒนา	 สามัญ	 	10,000,000		 	1,990,000		 	49,750,000.00		 19.90

	 	 เรียลเอสเตท	 	 อสังหาริมทรัพย์	

	 7.	 เวิลด์คลาส	เรนท์		 กรุงเทพฯ	 เช่ารถ	 สามัญ	 	1,000,000		 	211,111		 	19,792,935.73		 25.00

	 	 อะ	คาร์	 	 		 บุริมสิทธิ	 2,800,000		 738,889		 	73,888,900.00		

	 8.	 ดี	เอฟ	อินเตอร์		 กรุงเทพฯ	 เฟอร์นิเจอร์ตามสั่ง	 สามัญ	 	50,000		 	9,500		 	1,060,200.00		 19.00

	 9.	 ไทยฟลายอิ้ง	 กรุงเทพฯ	 ซ่อมบำารุงรักษา	 สามัญ	 	20,000		 	3,000		 	300,000.00		 15.00

	 	 เมนเท็นแนนซ์		 	 เครื่องบิน	

	 	 	 	 และเฮลิคอปเตอร์	 	 	 	 	 	

	10.	 แหลมฉบัง		 ชลบุรี	 คลังสินค้า	 สามัญ	 	50,000		 	9,500		 	1,013,650.00		 19.00

	 	 คลังสินค้า	

	11.	 ร่วมประโยชน์	 กรุงเทพฯ	 อสังหาริมทรัพย์	 สามัญ	 	3,500,000		 	649,457		 	72,315,002.82		 18.56

	12.	 เทรชเชอร์ฮิลล์	 ชลบุรี	 สนามกอล์ฟ	 สามัญ	 	2,000,000		 	240,000		 	16,178,000.00		 12.00

	13.	 แพนแลนด์	 ชลบุรี	 พัฒนาที่ดิน	 สามัญ	 	3,000,000		 	500,000		 	49,367,900.00		 16.67

	14.	 ไทเกอร์	ดิสทริบิวช่ัน	 กรุงเทพฯ	 ขนส่งและคลังสินค้า	 สามัญ	 	2,000,000		 	398,000		 	6,982,399.12		 19.90

	 	 แอนด์	โลจิสติคส์	

	15.	 วาเซดะ	เอ็ดดูเคชั่น	 กรุงเทพฯ	 โรงเรียนภาษาและ	 สามัญ	 	313,600		 	33,600		 	3,360,000.00		 10.71

	 	 (ไทยแลนด์)	 	 วัฒนธรรมญี่ปุ่น	 	 	 	 	

	16.	 วิจัยและพัฒนา	 กรุงเทพฯ	 ให้คำาปรึกษาแนะนำา	 สามัญ	 	800,000		 	130,666		 	13,066,600.00		 16.33

	 	 สหโอซูก้า	เอเชีย	 	 ด้านการวิจัย

	 	 	 	 และพัฒนา	 	 	 	 	

	17.	 รักษาความปลอดภัย	 กรุงเทพฯ	 รักษาความปลอดภัย	 สามัญ	 	3,788,572		 	966,282		 	196,982,375.50		 25.50

	 	 ไทยซีคอม	 	 	 บุริมสิทธิ	 	766		 	-				 	-				

	18.	 ร่วมอิสสระ	 กรุงเทพฯ	 พัฒนา	 สามัญ	 	800,000		 	199,997		 	19,999,700.00		 25.00

	 	 	 	 อสังหาริมทรัพย์

19.		 บุญ	แคปปิตอล	 กรุงเทพฯ	 ลงทุน	 สามัญ	 	27,000,000		 	8,639,999		 	86,399,990.00		 32.00

	 	 โฮลดิ้ง	
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ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - การทำางานต้องปราดเปรียวอย่างเสือ	รวมกันเป็นทีม	มิใช่เก่งเพียงคนเดียว
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	20.	ดับเบิ้ลยู	บี	อาร์	อี	 กรุงเทพฯ	 พัฒนา	 สามัญ	 	500,000		 	499,997		 	49,999,700.00		 100.00		

	 		 	 อสังหาริมทรัพย์	

	21.	บีเอ็นซี	เรียลเอสเตท	 กรุงเทพฯ	 พัฒนา		 สามัญ	 	2,400,000		 	400,000		 	40,000,000.00		 16.67

	 		 	 อสังหาริมทรัพย์	

	*22.	NANAN	CAMBO	 กัมพูชา	 ลงทุนใน	 สามัญ	 	1,000		 	490		 	6,475,840.00		 49.00

	 	SOLUTION	 	 อสังหาริมทรัพย์	

	23.	สห	โตคิว	 ชลบุรี	 พัฒนา	 สามัญ	 	332,000		 	39,840		 	39,840,000.00		 12.00

	 	คอร์ปอเรชั่น	 	 อสังหาริมทรัพย์

	*24.	TIGER	MK		 เมียนมาร์	 โลจิสติกส์	 สามัญ	 	30,000		 	5,400		 	1,786,320.00		 18.00

	 	LOGISTICS	

	 	(MYANMAR)	

	25.	ร่วมอิสสระ		 กรุงเทพฯ	 โรงแรม	 สามัญ	 	3,600,000		 	899,997		 	39,374,700.00		 25.00	

	 	ดีเวล็อปเมนท์	

  รวม    615,035,938 120,036,303 1,182,087,170.58

  ยอดรวมทั้งสิ้น    2,487,290,200 345,640,354  5,671,891,597.73 

  หัก  ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน    337,422,139.68 

  สุทธิ    2,487,290,200 345,640,354  5,334,469,458.05 

หมายเหตุ	:	*เงินลงทุนในต่างประเทศ
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 รายได้สุทธิ	 โดยแบ่งรายได้ออกเป็น	 	 13,465.95 12,924.07 12,562.82 

	 	 •	 รายได้จากการขาย	 	 12,615.38	 12,342.82	 12,033.00	

	 	 •	 เงินปันผลรับ	 	 526.68	 378.45	 332.52	

	 	 •	 กำาไรจากการจำาหน่ายที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 	 35.18	 0.59	 5.44

	 	 •	 กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุน	  - - -

	 	 •	 ดอกเบี้ยรับ	 	 20.35	 15.83	 19.01	

	 	 •	 หนี้สงสัยจะสูญได้รับคืน	 	 -	 0.14	 2.48	

	 	 •	 รายได้อื่นๆ	 	 	217.23	 141.58	 170.37	

	 	 •	 ส่วนแบ่งกำาไรในบริษัทร่วม	 	 51.13	 44.66	 -			

 กำาไรสุทธิหลังภาษี	 หลังหักค่าใช้จ่ายดังรายละเอียด  936.25 702.71 542.90 

	 	 •	 ต้นทุนขาย	 	 7,851.00	 		7,640.91	 7,435.47	

	 	 •	 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร		 	 4,493.34	 4,468.58	 4,475.62	

	 	 •	 ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน	 	 89.01	 5.47		 	-			

	 	 •	 ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัทร่วม	 	 -	 -		 49.68	

	 	 ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น	 	 12,433.35	 12,114.95		 11,960.77	

	 	 •	 ต้นทุนทางการเงิน	 	 1.86	 0.94	 0.0009	

	 	 •	 ภาษีเงินได้นิติบุคคล	 	 94.49	 105.46	 59.15	

	 	 การแบ่งปันกำาไร

	 	 •	ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	 	 936.28	 703.19	 545.19	

	 	 •	 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม	 	 (0.02)	 (0.48)	 (2.29)

 สินทรัพย์รวม ประกอบด้วย  20,198.92 18,565.16 18,486.01 

	 	 •	 สินทรัพย์หมุนเวียน	 	 7,190.41	 6,891.97	 6,918.61	

	 	 •	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 13,008.51	 11,673.20	 11,567.40	

 สินทรัพย์หมุนเวียน ประกอบด้วย  7,190.41 6,891.97   6,918.61 

	 	 •	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 	 1,175.49	 589.82	 617.17	

	 	 •	 ลูกหนี้การค้า	 	 1,550.81	 1,733.46		 1,641.99	

	 	 •	 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 165.00	 120.00	 145.00	

	 	 •	 สินค้าคงเหลือ	 	 3,687.72	 3,820.45	 3,863.03	

	 	 •	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	 611.39	 628.23	 651.42	

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ประกอบด้วย  13,008.51 11,673.20 11,567.40 

	 	 •	 เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้	 	 2.95	 2.95	 2.95	

	 	 •	 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 -		 -	 18.80	

	 	 •	 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน	 	 1.39	 3.00	 5.31	

	 	 •	 เงินลงทุนเผื่อขาย	 	 6,586.04	 5,515.59		 5,710.16	

	 	 •	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม	-วิธีรับรู้ส่วนได้เสีย	 	 695.81	 412.61		 325.23	

	 	 •	 เงินลงทุนระยะยาวอื่น	 	 1,685.60	 1,855.33	 1,801.02	

	 	 •	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	 	 979.43	 936.19	 1,015.29	

	 	 •	 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	 	 2,810.34	 2,623.08	 2,457.10	

	 	 •	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 	 23.89	 23.53	 8.91	

	 	 •	 ค่าความนิยม	 	 -	 66.41	 -

	 	 •	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	 99.84	 206.56	 189.93	

ข้อมูลสำาคัญโดยสรุปของกิจการ

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - หนังฉายซ้ำาไม่ตื่นเต้น	ตลกมุขเก่าไม่มีคนฮา	
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  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ประกอบด้วย  2,810.34 2,623.08 2,457.10 

	 	 •	 ที่ดิน	 	 1,964.81	 1,892.66	 1,798.21	

	 	 •	 อาคารและค่าปรับปรุงสถานที่	 	 803.15	 790.49	 738.93	

	 	 •	 เครื่องใช้สำานักงานและยานพาหนะ	 	 1,209.06	 1,050.28	 834.44					

	 	 •	 เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	 	 1,097.44	 1,010.03	 972.38	

	 	 •	 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	 	 40.46	 39.02	 42.78	

	 	 •	 ค่าเสื่อมราคาสะสม	 	 (2,304.58)	 (2,159.40)	 (1,929.64)

 หนี้สินหมุนเวียน	 ประกอบด้วย	 	 2,007.57 2,022.54 2,119.24 

	 	 •	 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 	 20.00	 30.00	 -			

	 	 •	 เจ้าหนี้การค้า	 	 1,328.34		 	1,188.72	 1,345.23	

	 	 •	 เจ้าหนี้อื่น	 	 608.85	 796.95	 758.17	

	 	 •	 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	 	 50.38	 6.87	 15.84	

  หนี้สินไม่หมุนเวียน	 ประกอบด้วย	  811.84  556.84 624.53 

	 	 •	 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 	 232.41	 30.72	 58.31	

	 	 •	 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	 	 532.59	 482.04	 524.75	

	 	 •	 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	 	 46.85	 44.07	 41.47	

 ส่วนของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย	  17,379.51 15,985.79 15,742.24 

	 	 •	 ทุน	 	 290.63	 290.63	 290.63	

	 	 •	 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	 	 1,487.14	 1,487.14	 1,487.14

	 	 •	 ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน	 	 51.43	 51.43	 51.43	

	 	 •	 เงินสำารองตามกฎหมาย	 	 50.00	 50.00	 50.00	

	 	 •	 เงินสำารองทั่วไป	 	 1,706.71	 1,638.87	 1,575.11	

	 	 •	 กำาไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร		 	 10,008.71	 9,445.44	 9,032.41	

	 	 •	 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 3,801.03	 3,038.37	 3,248.61	

	 	 รวมส่วนของบริษัทใหญ่	 	 17,395.65		 16,001.88		 15,735.33	

	 	 •	 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม	 	 (16.14)	 (16.09)	 6.91	

 วงจรการหมุนของเงินสด บริษัทมีวงจรการหมุนของเงินสด	โดยเริ่มจาก	 A 159.51 169.77 183.38 

	 	 การซื้อสินค้าและขายออกไปจนสามารถรับ

	 	 เป็นเงินสดเข้ามาในกิจการโดยเกิดจาก

	 	 •	 ระยะเวลาการรับชำาระหนี้จากลูกหนี้	 A	 45.08	 48.46	 53.10	

	 	 •	 ระยะเวลาการดำารงสินค้าคงคลัง	 A	 172.14	 181.00	 192.76	

	 	 หักด้วย	ระยะเวลาการจ่ายเจ้าหนี้	 A	 57.71	 59.69	 62.48	

 จำานวนพนักงาน โดยแบ่งกลุ่มพนักงานออกเป็น	2	กลุ่ม	ดังนี้ B  7,002  7,100  7,065 

	 	 •	พนักงานขายประจำาเคาน์เตอร์	 B	 	5,042	 	5,204	 		5,179	

	 	 •	พนักงานออฟฟิศ	 B	 	1,960	 	1,896	 	1,886	

 รายได้ต่อจำานวนพนักงาน     C 1,915.86 1,814.00  1,778.18 

 กำาไรหลังภาษีต่อจำานวนพนักงาน     C 133.72 99.04 77.17 

A				หน่วยเป็น		วัน
B				หน่วยเป็น		คน
C				หน่วยเป็น		พันบาท/คน

ข้อมูลสำาคัญโดยสรุปของกิจการ
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ขอมูลสถิติและอัตราสวนตางๆ ป 2559-2553 ขอมูลสถิติและอัตราสวนตางๆ ป 2559-2553

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - อยากเปนคนเกง ตองทําตัวเปนคนเขาหางานอยาคอยงาน

%รายการ 2558 25562557 25552556 2554 2553% % % % % % %2559 2558 2557% % %

 ผลการดําเนินงาน

 รายได    13,414,820 100.00  12,924,068 100.00  12,562,824 100.00  13,933,301 100.00  14,405,599 100.00  13,373,186 100.00  11,889,730 100.00 

 • จากการขาย   12,615,379 95.50  12,342,816 95.50  12,033,001 95.78  13,328,678 95.66  13,677,439 94.95  12,825,315 95.90  11,294,419 94.99 

 • จากรายไดอื่น   799,441 4.50  581,252 4.50  529,823 4.22  604,623 4.34  728,120 5.05  547,871 4.10  595,311 5.01 

 กําไรขั้นตน    4,764,378 36.38  4,701,910 36.38  4,597,530 36.60  5,155,542 37.00  5,252,197 36.46  4,719,459 35.29  4,100,078 34.48 

 ตนทุนขายและคาใชจาย   12,433,346 93.75  12,115,898 93.75  11,960,780 95.21  13,134,891 94.27  13,147,333 91.27  12,288,244 91.89  10,813,127 90.95 

 กําไรกอนภาษีและตนทุนทางการเงิน  1,032,607 6.26  809,115 6.26  602,045 4.79  805,799 5.78  1,263,268 8.77  1,084,942 8.11  1,076,603 9.05 

 กําไรกอนภาษี   1,030,751  6.25  808,170 6.25  602,044  4.79  798,410 5.73  1,258,226 8.73  1,084,942 8.11  1,076,603 9.05 

 กําไรหลังภาษีสวนที่เปนของบริษัทใหญ  936,278 6.98  703,195 5.44  545,186 4.34  684,547 4.91  1,050,435 7.29  857,549 6.41  803,844  6.76 

 * รายไดตอจํานวนพนักงาน (บาท/คน)  1,915,855.33   1,814,001.34   1,778,177.49   1,793,910.31   1,806,566.22   1,738,809.80   1,547,336.02 

 * กําไรหลังภาษีตอจํานวนพนักงาน (บาท/คน)  133,715.73   99,041.49   77,167.18   88,135.35   131,732.51   111,500.31   104,612.70 

 * อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)  554.58   855.09   662,314.06   107.05    248.55   N .M.   N .M. 

 * อัตราของกําไรกอนภาษีและตนทุนทางการเงิน  1.00    1.00   1.00   1.01   1.00    1.00   1.00 

  ตอกําไรกอนภาษี (เทา)

 ฐานะการเงิน

 สินทรัพยหมุนเวียน   7,190,407 37.12  6,891,968 37.12  6,918,605 37.43  6,786,075 38.08  7,413,757 38.47  6,829,562 41.01  6,719,055 44.56 

 เงินลงทุน    8,967,447 41.93  7,783,542 41.93  7,836,406 42.39  7,414,730 41.61  8,384,910 43.51  6,396,579 38.41  5,286,711 35.06 

 ทรัพยสินถาวร   3,789,775 19.17   3,559,268 19.17  3,513,996 19.01  3,389,154 19.02  3,308,704 17.17  3,177,766 19.08  2,958,936 19.63 

 สินทรัพยอื่น    251,293 1.42  263,976 1.42  216,999 1.17  230,301 1.29  164,440 0.85  129,484 0.78  112,367 0.75 

 คาความนิยม   - -  66,409 0.36  -  - 

  รวมสินทรัพย   20,198,922 100.00  18,565,163 100.00  18,486,006 100.00  17,820,260 100.00  19,271,811 100.00  16,655,396 100.00  15,077,069 100.00 

 หน�้สินหมุนเวียน   2,007,569 10.89  2,022,536 10.89  2,119,235 11.46  1,983,799 11.13  2,751,950 14.28  2,408,190 14.46  2,084,612 13.83 

 หน�้สินอื่น    811,839 3.00  556,837 3.00   624,529  3.38  545,792 3.06   652,915 3.39  416,898 2.50  35,555 0.24 

 สวนของผูถือหุน   17,379,514 86.11  15,985,791 86.11  15,742,242 85.16  15,290,669 85.80  15,866,946 82.33  13,830,308 83.04  12,956,903 85.94 

 * จํานวนหุน   290,634   290,633,730   290,633,730   290,633,730   290,633,730   290,633,730   290,633,730

 * ราคาพารตอหุน   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00

 อัตราสวนทางการเงิน

 * อัตราสวนของสินทรัพยหมุนเวียน  3.58   3.41   3.26   3.42   2.69   2.84   3.22 

  ตอหน�้สินหมุนเวียน (เทา)

 * อัตราสวนของสินทรัพยสภาพคลอง  1.36   1.15   1.07   1.02   0.81   0.99   1.44 

  ตอหน�้สินหมุนเวียน (เทา)

 * อัตราสวนหน�้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)  0.16   0.16   0.17   0.17   0.21   0.20   0.16 

 * ระยะเวลาการดํารงสินคาคงคลัง (วัน)  172.14   181.00   192.76   189.13   176.30   152.56   151.16 

 * ระยะเวลาการรับชําระหน�้ (วัน)  45.08   48.46   53.10   53.47   52.20   51.14   57.19 

 * วงจรหมุนของเงินสด (วัน)  159.51   169.77    183.38   183.58   165.08   140.47    144.41 

 * อัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวม (%)   6.98   5.46   4.34   4.91   7.29   6.41   6.76 

 * อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%)  5.61   4.43   3.51    4.39   7.07   6.40   6.49 

  * อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (%)  4.83   3.80   3.00   3.69   5.85   5.40   5.57 

 * กําไรสุทธิตอหุน  (บาท)   3.22   2.42   1.88   2.36   3.61   2.95   2.77 

 * เงินปนผลตอหุน (บาท)   1.15   1.05   1.05   1.20   1.25   1.10   1.10 

 ** อัตราการจานเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (%)  42.49   45.06   47.95   48.31   34.58   45.61   39.77

 * มูลคาหุนตามบัญชีตอหุน (บาท)   59.85   55.06   54.17   52.61   54.59   47.59    44.58 

หน�วย : พันบาท ยกเวนอัตรารอยละในวงเล็บและรายการใน *

 เปนขอมูลจากงบเฉพาะกิจการ** 
A  ผลลัพธไมมีนัยสําคัญ
B  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติใหจายเงินปนผลหุนละ 1.15 บาท และนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ซึ�งกําหนดใหมีขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2560

รายการ
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การกระจายการถือหุ้นตามจำานวนรายที่ถือ
โดยแบ่งช่วงจำานวนหุ้นที่ถือตามจำานวนรายของผู้ถือหุ้น	ดังรายละเอียด

การกระจายการถือหุ้นตามประเภทของบุคคลที่ถือ
โดยแบ่งประเภทของบุคคลที่ถือตามจำานวนหุ้นที่ถืออยู่	ดังรายละเอียด

ข้อมูลสถิติและอัตราส่วนต่างๆ ป 2559-2553

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - การทำางานต้องมีเป้าหมาย	

 	1	 -	 50	 252	 17.63	 252	 17.45

	 51	 -	 100	 242	 16.94	 242	 16.76

	 101	 	-	 500	 407	 28.48	 405	 28.05

	 501	 -		 1,000	 98	 6.86	 94	 	6.51

	 1,001	 -	 3,000	 123	 8.61	 126	 	8.73

	 3,001	 -	 5,000	 54	 3.78	 47	 3.25

	 5,001	 -		 ขึ้นไป	 253	 	17.70	 278	 	19.25

  รวม  1,429 100.00       1,444 100.00

ช่วงจำานวนหุ้นที่ถือ
จำานวนรายที่ถือ จำานวนรายที่ถือ

25582559

% %จำานวนรายที่ถือ %

	 บริษัท	จำากัด	และ	บริษัทมหาชน	จำากัด		 86,993,090	 29.93	 86,993,090	 29.93

	 ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน	 16,980	 0.01	 16,980	 0.01

	 บุคคลภายนอกทั่วไปที่มิใช่พนักงานบริษัท	 49,512,413	 	17.03	 56,296,063	 19.37

	 พนักงานบริษัท	 	 15,259,285	 5.25	 21,177,250	 7.29

	 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำากัด

	 -	นักลงทุนในประเทศ	 	 135,662,352	 46.68	 122,954,237	 42.30

				-	นักลงทุนต่างประเทศ	 	 3,189,610	 1.10	 3,196,110	 1.10

    รวม 290,633,730 100.00 290,633,730 100.00

ประเภทของบุคคล
จำานวนหุ้นที่ถือ จำานวนหุ้นที่ถือ

25582559

% %จำานวนหุ้นที่ถือ %
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71“เราสรรสรางความสุขและความสวยงามเพ�่อปวงชน”

หมายเหตุ :	 1.	 ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นสูงสุด	10	รายแรก	ณ	วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นปัจจุบันได้จาก	website	ของบริษัท	(http://	www.icc.co.th)	ก่อนการประชุม
	 	 	 	 สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี		 
	 	 	 2.	 *ผู้ถือหุ้นเครือสหพัฒน์
	 	 	 3.	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไอ.ดี.เอฟ.	จำากัด	ดังนี้

หมายเหตุ :	 *	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	มีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ	1.15	บาท	และจะนำาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ซึ่งกำาหนดให้มีขึ้นในวันที่	24	เมษายน	2560
	 	 	 **	 ปี	2555-2556	คำานวณใหม่เพื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนทางการเงินปี	2556	 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
	 	 	 	 ที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2556

 - บริษัท
	 	 บริษัทฯ	มีเจตนาอันแน่วแน่จะรักษาอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ	0.20	บาทต่อปี	(เท่ากับ	20%	ของราคาPAR)		
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำาเนินงานของบริษัทและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

 - บริษัทย่อย
	 	 -ไม่มี-

ข้อมูลการจ่ายเงินปนผล

ผู้ถือหุ้นสูงสุด	10	รายแรก	ณ	วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น	18	มีนาคม	2559	(กลุ่มผู้ถือหุ้นที่จัดตามมาตรา	258	แล้ว)

ผูถือหุน

นโยบายการจายเงินปันผล

รายชื่อ จำานวนหุ้นท่ีถอื %

รายชื่อลำาดับ จำานวนหุ้นที่ถือ %

	 1.	 บริษัท	สินภราดร	จำากัด		 	 43,150	 47.95

	 2.		 บริษัท	สหพัฒนพิบูล	จำากัด		(มหาชน)	 17,644	 19.60

	 3.	 บริษัท	วัตสดรมัย	จำากัด	 	 11,250	 12.50

	 4.	 บริษัท	ไอ.ซี.ซี.	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด	(มหาชน)	 8,100	 9.00

	 	 	 รวม	 80,144	 89.05

	 	 	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ		 	 9,856	 10.95

   รวม 90,000 100.00

*ปี 2559
จ่าย 2560

ปี 2558
จ่าย 2559

ปี 2557
จ่าย 2558

**ปี 2555
จ่าย 2556

**ปี 2556
จ่าย 2557

	 อัตรากำาไรสุทธิต่อหุ้น	(บาท)	 2.84	 2.33	 2.19	 2.48	 3.61

	 อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	 1.15	 1.05	 1.05	 1.20	 1.25

	 อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ	(%)	 40.49	 45.06	 47.95	 48.39	 34.63

%

ลำาดับ %

**ปี 2555
จ่าย 2556จ่าย 2557

ลำาดับ

	 1.	 *บริษัท	สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	จำากัด	(มหาชน)	 65,353,640	 22.49

	 2.	 *บริษัท	ไอ.ดี.เอฟ.	จำากัด	 	 27,710,410	 9.53

	 3.	 	นายวีรพัฒน์	พูนศักดิ์อุดมสิน	 	 25,937,940	 8.92	

	 4.	 *บริษัท	สหพัฒนพิบูล	จำากัด	(มหาชน)	 24,777,100	 8.53

	 5.	 *บริษัท	ไทยวาโก้	จำากัด	(มหาชน)	 	 11,097,070	 3.82

	 6.	 	บริษัท	ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี	จำากัด		 10,667,400	 3.67

	 7.	 	บริษัท	ยูนีเว็ลธ์	จำากัด	 	 10,154,050	 3.49	

	 8.	 *บริษัท	ธนูลักษณ์	จำากัด	(มหาชน)	 	 10,006,070	 3.44

	 9.	 	บริษัท	ยูนีเวอร์สบิวตี้	จำากัด	 	 9,953,920	 3.43	

	 10.	 	นางกิตยาภรณ์	ชัยถาวรเสถียร	 	 7,450,260	 2.56

   รวม 203,107,860 69.88
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การวิเคราะหและคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - อยากเจริญก้าวหน้า	ต้องทำาตัวเหมือนคนกำาลังขึ้นเขา

1. ภาพรวมผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา
	 สภาวะเศรษฐกจิในชว่งปี	2559		โดยมีปัจจยัสนบัสนนุจากการใช้
จ่ายและการลงทุนภาครัฐที่มีการขยายตัวต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก	ซึ่ง
ไดร้บัอานสิงสจ์ากการเรง่รดัการเบิกจา่ยของรฐับาล	ประกอบกบัการ
เบิกจ่ายภายใต้โครงการบริหารจัดการน้ำาและระบบขนส่งทางถนน
และโครงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานภายใต้แผนปฏิบัติการด้าน
คมนาคมขนส่งในระยะเร่งด่วน	พ.ศ.	2559	ที่มีความพร้อม	ยังคงมี
ความต่อเนื่อง	 นอกจากนี้	 การขยายตัวของจำานวนนักท่องเท่ียวใน
เกณฑ์สูง	 คาดว่าจะสนับสนุนให้ธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว
ขยายตัวดีตามไปด้วย	 ด้านการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยาย
ตัวต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า	 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากรายได้และ
การจา้งงานในภาคบรกิารท่ีขยายตวัด	ีขณะท่ีการลงทุนภาคเอกชนมี
แนวโนม้ฟน้ตวัจากปีกอ่นเช่นกนั	เนือ่งจากอัตราดอกเบ้ียอยู่ในระดบั
ต่ำา	และการลงทุนภาครฐัในโครงการสำาคญัตา่งๆ	มีความกา้วหนา้และ
ชัดเจนมากข้ึน	อย่างไรกต็าม	การชะลอตวัของเศรษฐกจิประเทศคูค่า้	
คาดว่าจะส่งผลให้การส่งออกสินค้าของไทยยังคงหดตัว
	 ตามท่ีภาครฐัเรง่การใช้จา่ยและการลงทุนเพ่ือสนบัสนนุการขยาย
ตวัทางเศรษฐกจิไดม้ากข้ึน	และภายใตก้ารแขง่ขันจากผูป้ระกอบการ
ต่างๆ	บริษัทฯ	ยังคงต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอด
ขายอย่างตอ่เนือ่ง	ไดจ้ดัสรรงบประมาณคา่ใช้จา่ยดา้นการตลาด	เพือ่
ทำาการวจิยัผูบ้รโิภค	การทำาสือ่โฆษณาผลติภณัฑ์ตา่งๆของบริษัท	และ
การจดัทำารายการสง่เสรมิการขาย	เพ่ือเพ่ิมสว่นแบ่งการตลาด	ตลอด
จนการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย	และการลดปริมาณสินค้าคงคลัง
	 ในปี	 2559	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย	
12,615.38	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2558	จำานวน	272.56	ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ	2.21	 เม่ือเทียบกับรายได้จากการขายในปี	2558		
จำานวน	12,342.82	ล้านบาท	มีกำาไรสุทธิจำานวน	936.26	ล้านบาท	
เพิม่ข้ึนรอ้ยละ	33.23	เม่ือเทียบกบัปี	2558	โดยท่ีตน้ทุนขายของบรษัิท	
7,851.00	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2558	จำานวน	210.10	ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ	2.75	 สาเหตุท่ีบริษัทมีกำาไรสุทธิสูงเป็นผลจากผล
การดำาเนินงานท่ีดีข้ึน	 เงินปันผลรับท่ีเพิ่มข้ึนกว่าปีก่อนเป็นจำานวน	
148.23	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	39.17	และส่วนแบ่งกำาไรจากเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วม
	 บริษัทฯ	 ได้พัฒนาการค้า	 ออนไลน์	 และสร้างพันธมิตรคู่ค้า
ในช่องทางใหม่ๆ	 อาทิ	 ช่องทางการตลาดตรงจากสื่อซื้อขายใน
โทรทัศน์		TV	Shopping	และคู่ค้าดิจิตอล	ที่มีมากมายหลากหลายใน
ประเทศ		บรษัิทฯยงัไดป้รบัปรงุช่องทางการขายผา่นสือ่อเิลก็ทรอนกิส	์
Ecommerce	และสือ่สงัคมออนไลน	์Social	media	อยา่งเตม็รปูแบบ
เพื่อเพ่ิมช่องทางการขายใหม่ท่ีสร้างความรวดเร็ว	 และคุณค่าใน
การจับจ่ายในเว็บไซด์	www.ethailandbest.com	สร้างความสะดวก
รวดเรว็ในการใช้อุปกรณพ์กพาจบัจา่ยสนิคา้		พร้อมเช่ือมโยงคำาสัง่ซ้ือ
ไปยังคลงัสนิคา้	ขนสง่	และบรกิารให้คำาแนะนำา		Call	Center	Service
เพื่อความประทับใจและพึงพอใจของลูกค้า	
	 บริษัทฯ	ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย	ภายใต้ชื่อ	Let’s	Shop	
ICC	เป็นกจิกรรมสง่เสรมิการขายในระดบับรษัิท	เพือ่ให้มกีารสือ่สาร

ผลิตภัณฑ์	ประชาสัมพันธ์	ไปยังผู้บริโภคให้ได้รับรู้	ทำาให้เพิ่มโอกาส
ในการขายมากขึ้น	
	 ในปี	2559	บรษัิทไดม้เีงนิลงทุนในบรษัิทย่อย	จำานวน	3	บรษัิท	ดงันี้
	 1.	 บรษัิท	ดบัเบ้ิลยู	บี	อาร	์อ	ีจำากดั	ทำาธรุกจิดา้นอสงัหารมิทรพัย์
	 	 โดยทำาโครงการบ้านจัดสรรทาวน์เฮ้าส์	 ท่ีศรีราชา	 ใกล้กับ
	 	 นิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์	 เพื่อเป็นการขยายช่องทาง
	 	 ธุรกิจใหม่ให้กับบริษัท
	 2.	 บริษัท	อามี	ดู	มองด์	จำากัด	ประเทศฝรั่งเศส	โดยเปิดเป็น
	 	 Shop	ในย่านถนนชองเซลเีซ่		แหลง่ชอ้ปป้ิงช้ันนำาของฝรัง่เศส
	 	 เพื่อนำา	Brand	BSC			สู่ตลาดต่างประเทศ			โดยเริ่มดำาเนิน
	 	 การในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าเสื้อผ้า	จากการประชุมกรรมการ
	 	 บริษัท	ครั้งที่	6/2559	เมื่อวันที่	14	ตุลาคม	2559	ได้พิจารณา
	 	 และมมีตเิห็นชอบในดำาเนนิการเลกิกจิการ	บรษัิท	อามี	ด	ูมองด์
	 	 จำากัด	ประเทศฝรั่งเศส	เนื่องจากมีผลการดำาเนินงานขาดทุน
	 	 มาตลอด	บรษัิทฯ	พจิารณาแลว้มนีโยบายไม่ลงทุนตอ่		บรษัิท
	 		 อาม	ีด	ูมองด	์จำากดั	จะดำาเนนิการเลกิกจิการ	และชำาระบญัชี
	 	 ตามกระบวนการทางกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส	 ต่อไป
	 	 บริษัทฯ	ถอืหุ้นในบริษัท	อามี	ด	ูมองด	์จำากดั	จำานวน			98,300		หุ้น
	 	 คิดเป็น	81.92	%	ของทุนจดทะเบียนในราคาที่ตราไว้หุ้นละ	
	 	 10	.-	EURO	เป็นเงิน	983,000.-	EURO	เทียบเป็นเงินไทย
	 	 ประมาณ	40.96	 ล้านบาท	 บริษัทฯได้ตั้งสำารองด้อยค่าเงิน
	 	 ลงทุนไว้แล้วเป็นจำานวน	35.17	ล้านบาท		ซึ่งการเลิกกิจการ
	 	 ของบริษัทย่อย	 ไม่ส่งผลกระทบใดๆ	 ต่อการดำาเนินงานของ
	 	 บริษัท
	 3.	 บรษัิท	ไหมทอง	จำากดั	เป็นผูผ้ลติและจำาหนา่ยเสือ้ผา้สำาเรจ็รปู
	 	 และเป็น	Supply	Chain	ท่ีสำาคญัของบรษัิท	สำาหรบัผลติสนิคา้
	 	 เสื้อผ้า	 เพื่อจัดจำาหน่ายในนามบริษัท	 ไอ.ซี.ซี.	 อินเตอร์
	 	 เนชั่นแนล	จำากัด	(มหาชน)	โดยบริษัท	ไหมทอง	จำากัด	เป็น
	 	 ผู้ได้รับลิขสิทธิ์ตราสินค้าท่ีบริษัทเป็นผู้จัดจำาหน่าย	 รวมถึง
	 	 ผลิตเสื้อผ้ายูนิฟอร์ม	ผลิตสินค้าเพื่อจำาหน่ายในประเทศและ
	 	 ส่งออกต่างประเทศ	เป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ	ทั้งนี้
	 	 บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะทำาให้บริษัท	ไหมทอง	จำากัด	ดำาเนิน
	 	 ธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง	 และมีผลประกอบการท่ีดี	 เพื่อ
	 	 บริษัทจะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล

2. ผลการดำาเนนิงาน และความสามารถในการทำากำาไร

สัดส่วนรายได้จากการขายและกำาไรจากการดำาเนินงาน
ตามสายผลิตภัณฑ์ ปี 2559

เครื่องแต่งกาย
สุภาพบุรุษ ธุรกิจอื่น

	 รายได้จากการขาย	 10.3%	 34.8%	 26.6%	 28.3%

	 กำาไรจากการดำาเนินงาน	 14.1%	 49.5%	 31.1%	 5.3%

	 รายได้จากการขาย	 10.3%	 34.8%	 26.6%	 28.3%

	 กำาไรจากการดำาเนินงาน

เครื่องสำาอาง
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การวิเคราะหและคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

รายได้จากการขาย
	 ในปี	 2559	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย		
12,615.38	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2558	จำานวน	272.56	ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ	2.21	 เม่ือเทียบกับรายได้จากการขายในปี	2558	
จำานวน	12,342.82	ล้านบาท
	 รายได้ของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยประกอบด้วยรายได้	3	 สาย
ผลิตภัณฑ์หลัก	ได้แก่	เครื่องสำาอางและเครื่องหอม		เครื่องแต่งกาย
สุภาพสตรี	 และเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ	 โดยมีรายละเอียดรายได้
และกำาไรในแต่ละสายผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบระหว่างปี	2559	 และ	
2558	ดังนี้

สัดส่วนรายได้จากการขายและกำาไรจากการดำาเนินงาน
ตามสายผลิตภัณฑ์ ปี 2558

เครื่องแต่งกาย
สุภาพบุรุษ ธุรกิจอื่น

	 รายได้จากการขาย	 10.5%	 33.5%	 26.2%	 29.8%

	 กำาไรจากการดำาเนินงาน	 18.5%	 42.3%	 26.1%	 13.1%

	 รายได้จากการขาย	 10.5%	 33.5%	 26.2%	 29.8%

	 กำาไรจากการดำาเนินงาน

เครื่องสำาอาง
และเครื่องหอม
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 เครื่องสำาอางและเครื่องหอม
	 ในปี		2559	บรษัิทฯมรีายไดจ้ากกลุม่เครือ่งสำาอางและเครือ่งหอม
1,299.79	 ล้านบาท	 เพิ่มข้ึนจากปี	2558	3.50	 ล้านบาท	 หรือคิด
เป็นร้อยละ	0.27	มีกำาไรจากการดำาเนินงานในปี	2559	171.76	ล้าน
บาท	ลดลงจากปี	2558		14.35	ล้านบาทหรือร้อยละ	7.71	เนื่องจาก
การแข่งขันกับสินค้าแบรนด์ชั้นนำาจากต่างประเทศ	แบรนด์สินค้าใน
ประเทศที่เพิ่มขึ้น	บริษัท	 จึงต้องใช้งบค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น	 โดยเฉพาะ	
งบประมาณด้านการตลาดในการสร้างความรับรู้ของผู้บริโภค	
ผูบ้ริโภคทีจ่ะเป็นลูกค้าใหม	่	และค่าใชจ้า่ยในการจัดกิจกรรมส่งเสรมิ
การขาย	ส่งผลทำาให้บริษัทฯยังคงมียอดรายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
 เครื่องแต่งกายสุภาพสตรี
	 ในปี		2559		บรษัิทฯ	และบริษัทย่อยมีรายได้ในกลุม่เครือ่งแตง่กาย
สภุาพสตร	ี	4,388.00	ลา้นบาท	เพิม่ข้ึนจากปี	2558		257.79	ลา้นบาท
หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ	6.24	มผีลกำาไรจากการดำาเนนิงาน	601.53	ลา้นบาท

เพิ่มขึ้นจากปี	2558		146.20	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ		32.11
เนื่องจากบริษัทมีการพัฒนาในเรื่องต่างๆต่อเนื่องจากปีก่อน	ดังนี้
	 -	 จัดระบบฝึกอบรมพนักงานขาย	 ดูแลเข้าถึงพนักงานขาย
อย่างเป็นระบบ	ทำาให้แกไ้ขอุปสรรคตา่งๆไดอ้ย่างรวดเรว็ยังคงทำาตอ่
เนื่องจากปีก่อน
	 -	 เพิ่มช่องทางการขาย	 ด้าน	Direct	Marketing	 ผ่าน	 ระบบ	
Online	และ	TV	Shopping	โดยจดัให้มสีนิคา้ให้เหมาะสมกบัช่องทาง
ดังกล่าว	
	 -	 ขยายช่องทางการขายไปยังร้านค้าย่อยเพิ่มขึ้น
	 -	 การขายของกลุ่มสินค้าเส้ือผ้าสีขาวดำา	เพ่ิมข้ึนมากในไตรมาส	4
 เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ
	 ในปี	2559	 บริษัทฯมีรายได้ในกลุ่มเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ	
3,356.02	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2558		119.93	ล้านบาท	หรือเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ	3.71	กำาไรจากการดำาเนินงาน	377.71	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น
จากปี	2558	71.58	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	23.38	สาเหตุหลัก
มาจาก
	 -	 เพิ่มช่องทางการขาย	ด้าน		Direct	Marketing	ผ่าน	ระบบ	
Online	และ	TV	Shopping	โดยจดัให้มสีนิคา้ให้เหมาะสมกบัช่องทาง
ดังกล่าว	อันเป็นปัจจัยการเติบโตที่สำาคัญ
	 -	 การออกสินค้าท่ีมีนวัตกรรมท่ีตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค
	 -	 การขายของกลุ่มสินค้าเส้ือผ้าสีขาวดำา	เพ่ิมข้ึนมากในไตรมาส	4
 อื่นๆ
	 รายได้หลักของกลุ่มอ่ืนๆ	ได้แก่	เคร่ืองแต่งกายเด็ก	ชุดออกกำาลังกาย
เสือ้ผา้ชุดเครือ่งกฬีา	เคร่ืองหนงั	เคร่ืองดืม่			BSC			CORNSOY		และสนิคา้
ในครัวเรือน	 เช่น	 น้ำายาซักล้าง	 และบำารุงรักษาเคร่ืองนุ่งห่ม	 ในปี	
2559	บริษัทฯมีรายได้ในกลุ่มอื่นจำานวน	3,571.57	ล้านบาท	ลดลง
จากปี	2558	108.65	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	2.95	มีกำาไรจาก
การดำาเนินงาน	64.79	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2558		82.52	ล้านบาท	
หรือลดลงร้อยละ	56.02	เนื่องจาก	
	 -	 ในช่วงไตรมาส	4	ยอดขายกลุ่มสินค้าที่มีสีสันชะลอตัวอย่าง
มาก	ประกอบกบัการเปลีย่นพฤตกิรรมการจบัจา่ยมาทางดา้น		Online
มากข้ึนทุกปี	จงึกระทบตอ่สนิคา้กลุม่เครือ่งหนงั		และภาวะเศรษฐกจิ
ท่ีเติบโตไม่มาก	 ส่งผลให้ผู้บริโภคลดการซ้ือสินค้าท่ีจัดเป็นสินค้า
ฟุ่มเฟอย
	 -	 จากการลดลงของยอดขายในกลุ่มเสื้อผ้าเด็กในช่องทาง	
Discount	Store	ที่ผู้บริโภคหาซื้อสินค้าในราคาที่ค่อนข้างถูก
	 -	 เร่งระบายสินค้ากลุ่มกีฬาท่ีมีสีสันสดใสขายได้ช้าโดยจัด
กิจการส่งเสริมการขายทางด้านราคา
	 -	 ในช่วงไตรมาส	4	 บริษัทได้ใช้จ่ายงบด้านการตลาดสำาหรับ
สินค้ากลุ่มเครื่องดื่มและสินค้าในครัวเรือน	 เพื่อสร้างการรับรู้	
ภาพพจนท่ี์ดตีอ่ตวัสนิคา้	การตอกย้ำาให้ผูบ้รโิภคจดจำาใน	Brand	สนิคา้
และเพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาด

(หน่วย	:	ล้านบาท)

	เครื่องสำาอาง	และเครื่องหอม	 1,299.79	 1,296.29	 0.27	 171.76	 186.11	 (7.71)

	เครื่องแต่งกายสุภาพสตรี	 4,388.00	 4,130.21	 6.24	 601.53	 455.33	 32.11

	เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ	 3,356.02	 3,236.09	 3.71	 377.71	 306.13	 23.38

	อื่นๆ	 	 3,571.57	 3,680.22	 (2.95)	 64.79	 147.31	 (56.02)

 รวม  12,615.38 12,342.82 2.21 1,215.79 1,094.89 11.04

สายผลิตภัณฑ์
2558 25582559 2559

รายได้จากการขาย กำาไรจาก
การดำาเนินงาน

% %
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การแบ่งส่วนของรายได้รวม (พันล้านบาท)

รายได้รวมประกอบด้วย

กำาไรก่อนภาษเีงินได้ คา่ใช้จา่ยรวม ตน้ทุนขาย

ต้นทุนขาย
	 ในปี	2559		บรษัิทฯ	และบรษัิทย่อยมีตน้ทุนขาย	7,851.00	ลา้นบาท
เพิ่มขึ้น		210.10	ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	2.75	จากปี	2558	ในปี	
2559	และปี	2558	มีอัตราส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายร้อยละ	62.23	
และ	61.91	ตามลำาดบั	เพ่ิมข้ึนรอ้ยละ	0.32	เนือ่งจากตอ้งทำากจิกรรม
ส่งเสริมการขายมากขึ้นเพื่อให้ยอดขายรวมบริษัทเพิ่มขึ้น
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
	 	 ในปี	2559	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารทั้งสิ้น	4,582.34	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2558		174.39	
ลา้นบาท	หรอืเพิม่ข้ึนรอ้ยละ	3.90	คดิเปน็สดัสว่นตอ่ยอดขายรอ้ยละ	
36.32	ปี	2558		36.25	เพิ่มขึ้นร้อยละ	0.07	โดยมีรายละเอียดดังนี้
	 	 ค่าใช้จ่ายในการขาย	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายใน
การขายปี	2559	2,892.34	ล้านบาท	ในปี	2558	3,029.89	ล้านบาท	
ลดลง	137.55	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	4.54	เนื่องจากบริษัทมีการ
บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทางด้านการตลาด	
โฆษณาประชาสัมพันธ์ทำาให้ค่าใช้จ่ายลดลง
	 	 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีค่าใช้จ่าย
ในการบริหารปี	2559		1,690.00	ล้านบาท	ในปี	2558		1,444.16		
ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	245.85		ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	17.02		ส่วนใหญ่
มาจากการตั้งสำารองการด้อยค่าเงินลงทุนเพิ่มข้ึนจำานวน	83.55	
ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรเพิ่มขึ้นจำานวน	96.30	ล้านบาท	
เพื่อเพิ่มบุคลากรในหน้าที่งานต่างๆให้เพียงพอ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
	 	 ในปี	2559	 บริษัทฯ	 มีภาษีเงินได้	94.49	 ล้านบาท	 และปี	
2558	 	105.46	ล้านบาท		ลดลง	10.96	ล้านบาท	 เมื่อเทียบกับปี	

2558	เนื่องจากในปี	2559		บริษัทมีรายการหักลดย่อนทางภาษีเพิ่ม
ขึ้น	18.33	 ล้านบาท	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น	7.37	
ล้านบาท(2559:10.97	ล้านบาท	2558:3.60	ล้านบาท)	ทำาให้บริษัท
มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่ลดลงจากปี	2558
กำาไรสุทธิ
	 	 ในปี	2559	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีผลกำาไรสุทธิ	936.26	
ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2558		233.54	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	
33.23	เป็นผลจากยอดขายของบรษัิทท่ีเพ่ิมข้ึน	เงนิปันผลรบัเพิม่ข้ึน
จำานวน	148.23	ล้านบาท	กำาไรจากการขายทรัพย์สินเพิ่มขี้น	34.59	
ล้านบาท	ได้รับเงินสนันสนุนส่งเสริมการขายจาก	Supplier	จำานวน	
25.39	ล้านบาท
3. การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
 สินทรัพย์
	 ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2559	บรษัิทฯ	และบรษัิทยอ่ยมสีนิทรพัย์รวม
ท้ังสิน้	20,198.92	ลา้นบาท	เพิม่ข้ึนจาก		31	ธนัวาคม	2558		1,633.76	
ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	8.80	 โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่
สำาคัญ	ดังต่อไปนี้
	 	 สนิทรพัย์หมุนเวยีน	ณ	31	ธนัวาคม	2559	มีจำานวน	7,190.41	
ลา้นบาท	คดิเป็นรอ้ยละ	35.60	ของสนิทรพัย์รวม	เพิม่ข้ึนจากปี	2558		
298.44	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	4.33		สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	
ณ	31	ธันวาคม	2559	มีจำานวน	13,008.51	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	
64.40	ของสินทรัพย์รวม	 เพิ่มขึ้นจากปี	2558	1,335.32	ล้านบาท	
หรอืเพิม่ข้ึนรอ้ยละ	11.44	โดยมรีายการเปลีย่นแปลงสำาคญัดงัตอ่ไปนี้
	 -	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง	0.89	ล้านบาท	เงิน
	 	 ลงทุนในตั๋วรับฝากเงินระยะสั้นเพิ่มขึ้น	586.56	ล้านบาท

รายได้อื่น
 ในปี	2559		บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีรายได้อื่นรวม	799.44	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2558		262.85	ล้านบาท	หรือ	เพิ่มขึ้นร้อยละ	48.99	
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่มาจากเงินปันผลจำานวน	148.23	ล้านบาท	กลับรายการด้อยค่า	ทรัพย์สินจำานวน	50.33	ล้านบาท	กำาไรจากการขาย
ทรัพย์สินจำานวน		34.59	ล้านบาท	และได้รับเงินสนับสนุนส่งเสริมการขาย	จาก	SUPPLIER	จำานวน	29.70	ล้านบาท
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	 -	 ลูกหนี้การค้าลดลง	182.65	ล้านบาท	 เนื่องจากยอดขายใน 
	 	 กลุ่มห้างสรรพสินค้าลดลง	 และมีการเร่งรัดในการชำาระหนี้ 
	 	 ให้เร็วขึ้น
	 -	 สินค้าคงเหลือสุทธิลดลง	132.74	ล้านบาท	เนื่องจากบริษัท 
	 	 ยังคงมุ่งเน้นในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ 
		 	 การระบายสินค้า	ปรับปริมาณการสั่งซื้อสินค้า	ให้สอดคล้อง 
	 	 กับความต้องการของผู้บริโภค	ส่งผลให้สินค้าคงเหลือลดลง
	 สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีนมจีำานวน	13,008.51	ลา้นบาท	คดิเป็นร้อยละ 
64.40	ของสินทรัพย์ทั้งหมด	เพิ่มขึ้น	จากปี	2558		1,335.32	ล้าน
บาท	คดิเป็นรอ้ยละ	11.44	โดยมีรายการเปลีย่นแปลงสำาคญัดงัตอ่ไปนี ้
	 -	 เงินลงทุนเผื่อขายเพิ่มขึ้น	1,070.44	ล้านบาท	 เกิดจากการ 
	 	 เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายเพิ่มข้ึน	 
	 	 953.60	ล้านบาท	มีการลงทุนเพิ่มจำานวน	64.16	ล้านบาท 
	 	 และกลับด้อยค่าเงินลงทุน	52.68	 ล้านบาทของบริษัทแห่ง 
	 	 หนึ่งที่ผลประกอบการดีขึ้น
	 -	 เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มข้ึน	283.20	 ล้านบาท	 เกิดจาก 
	 	 การลงทุนเพิม่ในกจิการเดมิ	46.58	ลา้นบาท	การลงทุนเพิม่ใน 
	 	 บริษัท	 รักษาความปลอดภัย	 ไทยซีคอม	 จำากัด	 จากเดิม 
	 	 เป็นกลุม่เงนิลงทุนท่ัวไปซ่ึงบริษัทฯ	ถอืหุ้นในสดัสว่น	14.99	%	 
	 	 ของทุนจดทะเบียน	บริษัทฯได้ลงทุนเพ่ิมมีสัดส่วนเป็น	25.50	% 
	 	 ของทุนจดทะเบียน	 โดยลงทุนเพิ่มเป็นจำานวนเงิน	196.98 
	 	 ล้านบาท	 และมีส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
	 	 39.64		ลา้นบาท	เนือ่งจากบรษัิทร่วมมีผลการดำาเนนิงานดขีึน้ 
	 	 เมื่อเทียบกับปี	2558	
	 -	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสุทธิเพิ่มขึ้น	43.24	ล้านบาท	 
	 	 เกิดจากมีการกลับรายการด้อยค่าท่ีดิน	 เนื่องจากมีการ 
	 	 ประเมินมูลค่าที่ดินสูงขึ้น
	 -	 ท่ีดนิ	อาคาร	และอุปกรณส์ทุธเิพิม่ขึน้	187.27	ลา้นบาท		เกดิจาก 
	 	 ในปี	2559	มคีา่เฟอรน์เิจอรต์า่งๆ	สำาหรบัรา้นคา้ใหม่และรา้นคา้ 
	 	 เดิมท่ีต้องปรับปรุงใหม่	 ซ้ือท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ือใช้ 
	 	 ประโยชน์สำาหรับกิจการ		และค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง	SHOP 
	 	 ที่เปิดใหม่
	 -	 ค่าความนิยมลดลง	66.41	ล้านบาท	(ดูหมายเหตุประกอบงบ 
	 	 การเงินข้อ	17	ค่าความนิยม	หน้า	180	ในรายงานประจำาปี)
 หนี้สิน
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม
ทั้งสิ้น	2,819.41	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากปี	2558	240.03	 ล้านบาท 
คดิเป็นรอ้ยละ	9.31	หนีส้นิสว่นใหญ่อยู่ในกลุม่หน้ีสนิหมนุเวยีนท่ีเกีย่ว
กับการค้า	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ	ดังต่อไปนี้
	 หนี้สินหมุนเวียน	รวมทั้งสิ้น	2,007.57	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	
71.21	ของหนี้สินรวม	ลดลงจาก	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558		14.97	 
ลา้นบาท		เนือ่งจากการเจา้หนีอ้ืน่ลดลงจำานวน	188.10	ลา้นบาท	เจา้หนี ้
การคา้เพิม่ข้ึนจำานวน	139.63	ลา้นบาท	และภาษีเงนิไดน้ติบุิคคลคา้ง
จ่ายเพิ่มขึ้น	43.51	ล้านบาท
	 หนี้สินไม่หมุนเวียน	รวมทั้งสิ้น	811.84	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ 
28.79		ของหนีส้นิรวม	เพิม่ข้ึนจาก	ณ	วนัท่ี		31	ธนัวาคม	2558		255.00 

ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	45.79	เนื่องจากรายการหนี้สินภาษีเงิน
ได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้นจำานวน	201.69	ล้านบาท	และภาระผูกพันผล
ประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจำานวน	50.54	ล้านบาท
 ส่วนของผู้ถือหุ้น
 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้
ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น	17,379.51	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากวันที่	31	ธันวาคม	
2558		1,393.72	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	8.72	เนื่องมาจากในปี	
2559	มรีายการ	ผลตา่งจากการเปลีย่นแปลงในมูลคา่ยุตธิรรมของเงนิ
ลงทุนเผื่อขายเพิ่มขึ้น	762.63	ล้านบาท	กำาไรสุทธิประจำาปี	936.26	
ล้านบาท	มีการจ่ายเงินปันผล	305.17	ล้านบาท
4. คุณภาพสินทรัพย์และความสามารถในการบริหาร
ทรัพย์สิน
	 บรษัิทฯ	มกีารพจิารณาคณุภาพของลกูหนี้โดยมีการวเิคราะห์ลกู
หนีแ้ตล่ะรายในการให้เครดติเทอม	บรษัิทมกีารตดิตามหนีค้งคา้งอยา่ง
สม่ำาเสมอ	และมกีารพจิารณาการตัง้คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูสำาหรบัลกู
หนี้ที่ค้างนาน	โดยในปี	2559	บริษัทมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคิดเป็น
ร้อยละ	2.91	ของยอดลูกหนี้การค้า	(ปี	2558	 เท่ากับร้อยละ	1.69) 
	 	 นโยบายการให้สินเชื่อสำาหรับลูกหนี้การค้ากำาหนดดังนี้
	 	 1.	 ความสามารถในการชำาระหนี้ค่าสินค้าของร้านค้า
	 	 2.	 ความเอาใจใส่ของผู้บริหารของร้านค้า
	 	 3.	 ศักยภาพการเจริญเติบโตของร้านค้า
	 	 4.	 มีระบบบัญชีที่ดี	โปร่งใส	ตรวจสอบได้
	 	 5.	 มีระบบการจัดการบริหารด้านคลังสินค้าและจัดส่งที่ดี
	 	 6.	 มีระบบการควบคุมภายในท่ีดีรวมถึงการควบคุมการเข้า 
	 	 	 ออกของพนักงานและสินค้าได้อย่างรัดกุม
	 	 7.	 มีหลักประกันที่มั่นคง	แข็งแรง	และครอบคลุม
	 ที่ดิน	อาคาร	และ	อุปกรณ์ส่วนใหญ่	เป็นสินทรัพย์ที่บริษัทฯ	และ
บรษัิทย่อยจดัหาสะสมมาใช้งานตลอด		52	ปี	มลูคา่ท่ีดนิ	อาคาร	และ
อุปกรณ์	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	มีทั้งสิ้น	2,810.34	ล้านบาท
	 อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทุน	เป็นสนิทรพัยท่ี์บรษัิทฯ	และบรษัิท
ย่อยถอืครองไวใ้ชใ้นการหาประโยชน์โดยไดร้บัรายไดใ้นรปูคา่เช่าและ
รายได้จากการขาย	ซึ่ง	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	มีทั้งสิ้น	979.43	
ล้านบาท
	 ในด้านเงินลงทุน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	บริษัทฯ	มีกำาไรที่
ยังไม่เกดิข้ึนจรงิจากการปรบัราคายุตธิรรมของหลกัทรพัย์		4,751.69	
ล้านบาท	 แสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นและได้รับผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในรูปเงินปันผล	ปี	2559	ในอัตราร้อยละ	8.99	ต่อปี	(ปี	2558	
อัตราร้อยละ	8.67	ต่อปี)	บริษัทฯ	มีการบริหารเงินลงทุนต่าง	ๆ	โดย
มีการแต่งตั้งบุคคลซ่ึงอยู่ในบริษัทท่ีร่วมลงทุนหรืออยู่ในบริษัทท่ีทำา
ธรุกจิเกีย่วเนือ่งกบักจิการท่ีลงทุนเป็นศนูย์ดแูลเงนิลงทุนคอยตดิตาม
ตรวจสอบงบการเงิน	และข้อมูลสถานการณ์ของบริษัทที่ลงทุน	และ
รายงานทันทีท่ีเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ	 หรือวิกฤติเพ่ือช่วยกันหา
แนวทางแก้ไข
 บรษัิทฯ	ให้ความสำาคญัในการพฒันาประสทิธภิาพการปฏบัิตกิาร	
ให้มีการตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างรวดเร็ว	 ถูกต้อง	 โดย
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6. ความสามารถในการทำากำาไร

การวิเคราะหและคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - อยากขยายใหญ่	ใจต้องกล้า	ในการถ่ายทอดความรู้ให้ลูกน้อง

5. สภาพคลอ่งและความพอเพยีงของเงนิทุน

	 2559	 3.58	 0.53	 1,063.55

	 2558	 3.41	 0.15	 305.89

	 2557	 3.26	 0.45	 915.07

ปี อัตราส่วนเงิน
ทุนหมุนเวียน

อัตราส่วน
สภาพคล่อง
กระแสเงินสด

กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมดำาเนินงาน 

(ล้านบาท)

ปี
อัตรากำาไร
จากการ

ดำาเนินงาน
(%)

อัตรากำาไร
ต่อรายได้

รวม
(%)

อัตรากำาไร
ต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
(%)

ราคาตลาด
ต่อกำาไร
(เท่า)

กำาไรต่อหุ้น
(บาท)

	 2559	 6.98	 8.17	 5.61	 3.22	 11.34

	 2558	 5.46	 6.55	 4.43	 2.42	 15.81

	 2557	 4.34	 5.00	 3.51	 1.88	 21.01

พฒันาระบบและกระบวนการบูรณาการการพยากรณส์นิคา้	(Demand	
Planning)	ตามความต้องการที่แปรเปลี่ยนอันเกิดจากความผันผวน
ทางเศรษฐกิจ	 วิถีชีวิต	 เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลง	 ตั้งแต่ต้นน้ำา	
ผู้จำาหน่ายวัตถุดิบ	การผลิต	ไปยังปลายน้ำา	การขาย	ร้านค้า	และช่อง
ทางต่างๆ	 ให้เกิดประสิทธิภาพท้ังห่วงโซ่อุปทาน	(Supply	Chain)	
เพื่อสร้างคุณค่า	และความประทับใจต่อลูกค้า	ยังคงปรับปรุง	พัฒนา
ระบบการบรรจสุนิค้าด้วยเคร่ืองแยกบรรจสุนิคา้แบบอัตโนมัต	ิในการ
สง่สนิคา้เข้ารา้นคา้วนัตอ่วัน	ตอ่ยอดจากระบบ	CPFR	(Collaborative	
Planning	Forecast	and	Replenishment)	 ในการบริหารปริมาณ
สนิค้าท่ีเหมาะสม		ท้ังรว่มพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือตดิตามการจดั
ส่งให้ถึงมือคู่ค้า	ร้านค้า	และลูกค้ารายบุคคล	กับบริษัทขนส่ง	สร้าง
ประสิทธิภาพครบวงจรการบริการ
	 บริษัทฯ	 เล็งเห็นความสำาคัญในการบริหาร	 การปรับเปลี่ยน
กระบวนการทำางาน	และระบบงานภายในให้สอดคลอ้งกบักฎระเบียบ	
เทคโนโลยี	ที่ผันแปร	ด้วยการพัฒนาระบบภูมิปัญญา	(Knowledge	
Management)	สามารถเรียกคน้	ปรับปรุง	แบ่งปัน	จดัเกบ็	และสือ่สาร	
ความรูแ้ละเอกสารไฟลก์ารทำางานตา่งๆ	อยา่งสะดวก	รวดเร็วทันสมยั	
สร้างความยั่งยืนในปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ
	 นอกจากพัฒนา	 การค้าออนไลน์	 และสร้างพันธมิตร	 คู่ค้าใน
ช่องทางใหม่ๆ 	อาทิ	ชอ่งทางการตลาดตรงจากสือ่ซ้ือขายในโทรทัศน	์
TV	Shopping	และคู่ค้าดิจิตอล	ที่มีมากมายหลากหลายในประเทศ				
บรษัิทฯยังไดป้รบัปรงุช่องทางการขายผา่นสือ่อิเลก็ทรอนกิส	์	Ecom-
merce	และสือ่สงัคมออนไลน	์Social	Media	อยา่งเตม็รปูแบบ	พรอ้ม
ตอบสนอง	 ดูแลสร้างความมีส่วนร่วมต่อลูกค้าในกลุ่มต่างๆท่ีหลาก
หลายสร้างความสะดวกรวดเร็วในการใช้อุปกรณ์พกพาจับจ่ายสินค้า		
โดยเร่งปรับปรุงพัฒนา	Platform	และธุรกิจ	Ecommerce	พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์	ethailandbest	 เว็บไซต์สื่อกลางการติดต่อซ้ือขาย	
(E-market	Place)	รองรบัผลติภณัฑ	์สนิคา้	บรกิารท้ังในกลุม่สหกรุป๊	
และบริษัท	ห้างร้าน	โรงงานต่างๆ	(B2B2C	Business	to	Business
to	Consumer)	 ให้มีศักยภาพในการให้บริการลูกค้าครบวงจรทุก
ช่องทาง	(Omni	Channel)	ด้วยการเชื่อมโยงคุณค่าลูกค้าทั้งบนโลก
ออนไลน์ไปยังออฟไลน์หน้าร้าน	 และออฟไลน์หน้าร้านไปยังโลก
ออนไลน์	 สร้างให้เกิดความมีส่วนร่วม	 และประสบการณ์ของลูกค้า	
ผู้บริโภค	เพื่อรักษาลูกค้าเดิม	และพัฒนาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ	ในความ
หลากหลายของตราสินค้า	 ผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจำาหน่าย
ของบรษัิท	เพือ่เข้าสูโ่ลกดจิติอลอยา่งเตม็ตวั	นอกจากนัน้ยงัปรบัปรงุ
เวบ็ไซต์	www.hishershopsmart.com	เพ่ือตอบสนองความตอ้งการท่ี
หลากหลาย	บริการสินค้าต่างๆเกือบทุกประเภทตั้งแต่สินค้าเพื่อการ
อยู่อาศัย	living	product	เฟอร์นิเจอร์	เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
และในครวัเรอืน	จนถงึเคร่ืองแตง่กายประจำาวนั	พรอ้มระบบการเช่ือม
โยงคำาสัง่ซ้ือไปยงัการจดัเกบ็สนิคา้	การขนสง่	และบริการให้คำาแนะนำา	
Call	Center	Service	เพื่อความประทับใจสูงสุดของลูกค้า		

	 จากอัตราส่วนสภาพคล่องพบว่าบริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีสภาพ
คล่องที่ดี	มีทรัพย์สินหมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียน	ในปี	2559	
อัตราส่วนสภาพคล่อง	3.58	เท่า	ปี	2558		3.41	เท่า	สภาพคล่องดี
ข้ึนจากการลดลงของเจา้หนีอ้ืน่		อัตราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงนิสด	
ปี	2559		0.53	เท่า	เทียบกับปี	2558	เท่ากับ	0.15	เท่า	เพิ่มขึ้น	0.38	
เท่า	 เกิดจากกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงานในปี	2559	
เพิ่มขึ้น	จากปี	2558		757.66	ล้านบาท	เนื่องจาก
	 1.		ในปี	2559	ได้รับเงินสดจากการรับชำาระหนี้จากลูกหนี้การค้า
มากกว่าปี	2558	จำานวน	252.14	ล้านบาท
	 2.		ในปี	2559	จ่ายชำาระเจ้าหนี้การค้าน้อยกว่าปี	2558	จำานวน
333.17	ล้านบาท	
	 3.		ในปี	2559	จ่ายชำาระในโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการ
พัฒนามากกว่าปี	2558	จำานวน	7.89	ล้านบาท
	 4.		ในปี	2559	จ่ายชำาระหนี้สินอื่นๆมากกว่ากว่า	ปี2558	จำานวน
6.87	ล้านบาท
	 5.		ในปี	2559	จา่ยชำาระคา่สนิทรพัย์อืน่ๆ	มากกวา่ปี	2558	จำานวน
87.99	ล้านบาท
	 6.		ในปี	2559	 มีเงินสดรับหลังหักรายจ่ายดำาเนินงานเพิ่มข้ึน
732.22	ล้านบาท
	 บริษัทฯ	มีแหล่งที่มาของเงินทุนหลักจาก	2	แหล่ง	คือ	1.	 เงิน
รับจากกิจกรรมดำาเนินงาน	และ		2.	เงินรับกิจกรรมลงทุน	ในรูปแบบ
อสังหาริมทรัพย์	 และเงินลงทุนในหุ้นทุน	 โดยบริษัทฯ	มีรายได้จาก
การให้เช่า	และขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	และเงินปันผลรับ
จากหุ้นทุนในอัตราที่สูง	บริษัทฯ	สามารถบริหารจัดการสภาพคล่อง
ของกจิการไดด้	ีและสามารถนำาเงนิในธรุกจิมาใช้จา่ยในกจิการโดยไม่
ต้องอาศัยเงินทุนจากแหล่งเงินทุนภายนอก	 รวมท้ังยังสามารถจ่าย
เงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำาเสมอ

	 ในปี	2559	 จะเห็นได้ว่าบริษัทมีความสามารถในการทำากำาไรสูง
ข้ึนกวา่ปี	2558	โดยมอัีตรากำาไรจากการดำาเนนิงานรอ้ยละ	8.17	เพิม่
ขึ้นร้อยละ	1.62	เมื่อเทียบกับปี	2558	มีกำาไรต่อหุ้นเท่ากับ	3.22	บาท	
เพิ่มขึ้นจากปี	2558			บาท	เนื่องจากในปี	2559	บริษัทฯ	มีรายได้จาก
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กำาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
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7. วงจรหมุนของเงนิสด

การวิเคราะหและคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

	 2559	 172.14	 45.08	 57.71	 159.51

	 2558	 181.00	 49.46	 59.69	 169.77

	 2557	 192.76	 53.10	 62.48	 183.38

ปี
ระยะเวลา

การขายสินค้า
เฉลี่ย

ระยะเวลา
การเก็บหนี้

เฉลี่ย

ระยะเวลา
การชำาระหนี้

เฉลี่ย

วงจรการ
หมุน

ของเงินสด

การขายสูงขึ้นจากปี	2558			272.56	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	
2.21	และมรีายไดจ้ากเงนิปันผลรบัเพิม่ขึน้จากปี	2558	รวมถงึมสีว่น
แบ่งกำาไรของเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจากปี	2558		บริษัทมุ่ง
มั่นท่ีพัฒนาระบบต่างๆ	 เพื่อช่วยสนับสนุนในเรื่องของกระบวนการ
ขายให้ดีขึ้น	การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้มีศักยภาพ	การ
ให้ความรู้แก่พนักงานขายในการเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
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	 ในปี		2559		บรษัิทฯ	มวีงจรการหมนุของเงนิสด		(Operating	cycle	
days)	จำานวน	159.51	วนั	ลดลง	จากปี	2558	เป็น	10.26	วนั	เกดิจาก
	 1.	ระยะเวลาการขายสนิคา้เฉลีย่	ลดลงจาก	181.00	วนั	ในปี	2558
เป็น	172.14	วัน	ในปี	2559	สั้นลง	8.86	วัน	เนื่องจากบริษัทสามารถ
ลดสนิคา้คงคลงัลงจากปี	2558	จำานวน	132.74	ลา้นบาท	หรอืคดิเป็น
ร้อยละ	3.47	และมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ	2.21	

	 2.	 ระยะเวลาการรับชำาระหนี้จากลูกหนี้	 ในปี	2559	45.09	 วัน	
เทียบกับในปี	2558	49.46	วัน	ลดลง	4.37	วัน	
	 3.	 ระยะเวลาการชำาระหนีแ้กเ่จา้หนี	้ในปี	2559			57.71	วนั	ปี	2558
59.69	 วัน	 สั้นลง	1.98	 วัน	 เกิดจากฐานตัวเลขในการคำานวณการ
จ่ายชำาระหนี้ของบริษัท	 จ่ายตามข้อตกลงท่ีมีกับเจ้าหนี้ตลอดมา
ไม่วา่สภาวะเศรษฐกจิจะเป็นอย่างไรทำาให้ระยะเวลาการชำาระหนีค้อ่น
ข้างคงที่	เป็นส่วนหนึ่งของการดูแล	STAKEHOLDER	ตามนโยบาย
ของบริษัท

8. ภาระผูกพันที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน  / ผล
การดำาเนินงานอย่างมีนัยสำาคัญ
	 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน	 รายละเอียด
ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ	ข้อ	34	หนา้	197 ในรายงานประจำาปี
	 บรษัิทฯ	มภีาระค้ำาประกนั	ให้กบับรษัิท	รว่มทุน	อยู่	3	แห่ง	จำานวน
114.95	 ล้านบาท	 ซ่ึงเป็นการค้ำาประกันตามสัญญาร่วมทุนโดยค้ำา
ประกันตามสัดส่วนการถือหุ้น	 และ	 มีภาระค้ำาประกันให้กับธุรกิจท่ี
เกีย่วขอ้งกนัอยู	่8	แห่ง	จำานวน	144.22	ลา้นบาท	ซ่ึงเป็นการสนบัสนนุ
ธุรกิจที่มีธุรกรรมต่อกันและธุรกิจที่เป็น	Supply	Chain

9. ปจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานในอนาคต
	 บริษัทยังอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยท่ีมีต่อผลการดำาเนินงาน
ในอนาคต	ดังนี้
	 1.	 ความผนัผวนทางเศรษฐกจิ		ดว้ยความเปลีย่นแปลงของอัตรา
	 	 แลกเปลี่ยน	 ความเปลี่ยนแปลงของการจับจ่ายใช้สอยท่ีเป็น
	 	 กำาลงัซ้ือของคนท้ังในประเทศและตา่งประเทศซ่ึงลดลง	เกดิผล
	 	 จากสภาวะการเงินของโลกที่ไม่มั่นคง
	 2.	 เทคโนโลย่ีท่ีกา้วหนา้อย่างรวดเรว็	ทำาให้วถิชีีวติท่ีแปรเปลีย่น
	 	 อันเกดิจากช่องทางจำาหนา่ยใหม่ๆ 	ท่ีบรษัิทตอ้งปรบัตวัให้ทัน
	 	 เช่น	 ช่องทางสื่อ	Online	 สื่อสังคม	Online	 ท่ีต้องมาใช้ให้
	 	 เป็นประโยชน์		สร้างความเป็นส่วนร่วมของแต่ละกลุ่มลูกค้า
	 	 ในสื่อสังคม	Online	 รวมถึงการท่ีมีสื่อในการขายสินค้าผ่าน
	 	 โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์	Tablet	อุปกรณ์พกพาต่างๆ		ให้
	 	 ได้เกิดความรวดเร็ว	 เพราะลูกค้าปัจจุบันนี้	 วิถีชีวิตต้องการ
	 	 ความรวดเร็วและแปรเปลี่ยนจากการช้อปป้ิงในห้าง
	 	 สรรพสนิคา้	ผา่นมา		Shopping	ซ้ือของ	รวมถงึไดร้บัฟงัข้อมูล
	 	 ข่าวสารในการตัดสินใจจากเพื่อนท่ีอยู่ใน	online	 internet	
	 	 website	ต่างๆ
	 3.	 การแข่งขันของตลาดภายนอก		Brand	ท่ีตน้ทุนต่ำามาตตีลาด
	 	 ท้ังออนไลน์และออฟไลน์	 รวมถึง	Brand	 ท่ีมีช่ือเสียงและ
	 	 มีคณุภาพท่ียอมรบัไดใ้นราคาท่ียอ่มเยาว	์ซ่ึงสง่ผลทำาให้ตอ้ง
	 	 ปรับตัวด้าน	Supply	chain	 ให้เกิดความรวดเร็ว	Economy
	 	 of	Scale	Economy	of	Speed	และ	Economy	of	Design	ให้
	 	 ปรับตัวมากขึ้น
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1 4 คือ	ผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ	ก.ล.ต.

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - การเป็นคนไม่อวดความเก่ง	อ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอ	ทำาให้เราครองใจคนได้	ชนะได้	ทั้งกายและใจ

โครงสรางการจัดการ
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คณะกรรมการบริษัท
	 บริษัทฯ	กำาหนดให้มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า	5	คน	
(ตาม	พ.ร.บ.	มหาชน)	คุณสมบัติของกรรมการ
	 1.	การเป็นบุคคลธรรมดา
	 2.	บรรลุนิติภาวะ
	 3.	ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย	คนไร้ความสามารถ	หรือคนเสมือน
ไร้ความสามารถ
	 4.	ไม่เคยรับโทษจำาคุก	 โดยคำาพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำาคุกใน 
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำาโดยทุจริต
	 5.	ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ	 หรือ
องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ	ฐานทุจริตต่อหน้าที่
	 คณะกรรมการบริษัท	มีจำานวน	11	ท่าน	ประกอบด้วย
	 -			กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	 3	ท่าน
	 -			กรรมการตรวจสอบ	ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ	4	ท่าน
	 -			กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	ท่าน
	 โครงสร้างคณะกรรมการ	และการจัดการของบริษัทมีการตรวจสอบ		
และมีการถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร
	 คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ย	กรรมการอสิระ		4		ท่าน		คดิเป็น 
36.36%	ของกรรมการทั้งคณะ	ซึ่งเป็นสัดส่วนมากกว่ามาตรฐานข้อ
กำาหนดของคณะกรรมการกำากบัตลาดทุน	ซ่ึงกำาหนดไว	้1/3		=		33.33% 
และคณะกรรมการบริษัทยังประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง
จำานวน	1	ท่าน
	 คณะกรรมการบริษัท	ประกอบดว้ย	กรรมการตรวจสอบ		4		ท่าน 
ท่ีมีความเป็นอิสระ	โดยมีหนา้ท่ีลกัษณะเดยีวกบัท่ีกำาหนดในข้อบังคบั
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 มีความรู้และประสบการณ์ท่ีจะ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน	รวมทั้งทำาหน้าที่อื่นในฐานะ
กรรมการตรวจสอบได้
	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการบริษัทท่ีไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร		
และมีประสบการณ์ในธุรกิจหลักของบริษัท	มีจำานวน	2	ท่าน
	 รายชื่อและตำาแหน่งกรรมการ	จำานวนครั้งของการประชุมคณะ
กรรมการ	และจำานวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุม	ตามหน้า	84-85	ใน
รายงานประจำาปีนี้
	 ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของกรรมการบริษัท	ตามหน้า	12-21	ใน
รายงานประจำาปีนี้
	 การดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริษัท	 ผู้บริหารและหรือผู้มี
อำานาจควบคมุในบรษัิทท่ีเกีย่วข้อง	ตามหนา้	86-89	ในรายงานประจำา
ปีนี้
อำานาจของคณะกรรมการบริษัท
	 กรรมการสองในเจ็ดคนลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตรา
สำาคัญของบริษัท	กรรมการลงลายมือชื่อประกอบด้วย
	 1.	นายบุณยสิทธิ์					 โชควัฒนา
	 2.	นายบุญเกียรติ				 โชควัฒนา				
	 3.	นายธรรมรัตน์						 โชควัฒนา
	 4.	นายมนู		 	 ลีลานุวัฒน์
	 5.	นายสมพล		 ชัยสิริโรจน์

	 6.	นางสาวมัญชุสา				 ธีรพงษ์พิพัฒน์								
	 7.	นางกอบสุข				 แสงสวัสดิ์		
	 กรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิททุกท่าน		ไมม่ลีกัษณะตอ้งห้าม
ตามกฎหมายและไม่มีประวัติการกระทำาผิด
	 เลขานุการบริษัท		:		นางดวงฤดี		มิลินทางกูร
 บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
	 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซ่ึงมีความรู้	 ความ
สามารถ	 และประสบการณ์หลากหลาย	 มีความสามารถเฉพาะด้านท่ี
เป็นประโยชน์กับบริษัท	เข้าใจบทบาทหน้าท่ี	ความรับผิดชอบ	มีภาวะ
ผู้นำา	 มีบทบาทหน้าท่ีสำาคัญในการช้ีแนะทิศทางการดำาเนินงานของ
บริษัท	 มีการกำาหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน	 มีความเป็น
อิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ	กำากับดูแลกิจการของบริษัท 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์	และเป้าหมายท่ีได้กำาหนดไว้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น	 มีการบริหารงานโดยการกำาหนดวิสัยทัศน์		
/	ภารกิจ	เป้าหมาย	กลยุทธ์	แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำาปี	
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้	พร้อมดูแลให้บริษัทฯ	 มีการดำาเนิน
กิจกรรมต่างๆ	 อย่างถูกต้องตามกฎหมาย	 โดยนำาหลักบรรษัทภิบาล
มาเป็นเคร่ืองมือ	ในการบริหารจัดการ	เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่กิจการ	และ 
ผู้ถือหุ้น
	 คณะกรรมการบรษัิทฯ	มกีารตดิตามผลการดำาเนนิงานของฝา่ย
จัดการ	 โดยกำาหนดให้รายงานความก้าวหน้าของผลการดำาเนินงาน 
และผลประกอบการของบริษัท	 และการถือครองหลักทรัพย์ของ
กรรมการและผู้บริหารทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท		
พรอ้มท้ังอนมุตัวิสิยัทัศน	์/	ภารกจิ	เป้าหมาย	กลยทุธ	์แผนงาน	และงบ 
ประมาณประจำาปีของปีถัดไป
	 กรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทปฏบัิตหินา้ท่ีเพือ่ประโยชนข์อง
บริษัทและผู้ถือหุ้น	โดยมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน	ถ่วงดุล	และ
สามารถตรวจสอบได้
	 ในปีที่ผ่านมา	ไม่ปรากฏบริษัทฯ	
	 -	 มีการกระทำาที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ร้ายแรง
	 -	 มีการกระทำาผิดด้านการทุจริต	หรือกระทำาผิดจริยธรรม
	 -	 มีกรณท่ีีกรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิารลาออก	เนือ่งจากประเดน็
การกำากับดูแลกิจการของบริษัท
	 -	 มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท	เนื่องจากความ
ล้มเหลวในการทำาหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ

ผู้บริหาร
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	บริษัทฯ	มีผู้บริหารจำานวน	19		ท่าน			
รายช่ือผูบ้รหิาร	ตามตารางแสดงตำาแหนง่หนา้ท่ีงาน	และการเข้ารว่ม
ประชุมของกรรมการบริษัท	 และผู้บริหาร	 หน้า	84-85	 ในรายงาน
ประจำาปีนี้	
	 ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้บริหาร	ตามหน้า	12-21	ในรายงาน
ประจำาปีนี้
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เลขานุการบริษัท
	 	 บรษัิทฯ	ไดแ้ตง่ต้ังคณุดวงฤดี		มิลนิทางกรู		ซ่ึงเป็นผูม้คีณุวฒุิ
และประสบการณ์ท่ีเหมาะสม	 เป็นผู้รับผิดชอบทำาหน้าท่ีเลขานุการ
บรษัิท	ตัง้แตว่นัท่ี	1	กนัยายน	2552	เพ่ือให้การบรหิารงานของบรษัิท
ดำาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี 
 เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้
	 1.	ให้คำาแนะนำาเบ้ืองต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย	
ระเบียบและข้อบังคับต่าง	ๆ	ของบริษัท	และติดตามให้มีการปฏิบัติ
ตามอย่างถูกต้องและสม่ำาเสมอ	รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มี
นัยสำาคัญแก่กรรมการ
	 2.	ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท	 และฝ่ายจัดการ	 ดูแล	
และประสานงานด้านกฎหมาย	กฎเกณฑ์ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้ง
ดำาเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
	 3.	จัดการประชุมผู้ถือหุ้น	 และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้
เป็นไปตามกฎหมาย	 ข้อบังคับของบริษัท	 และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ 
	 4.	บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	 และรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัท	รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น	และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
	 5.	ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีกำากับดูแล	 ก.ล.ต.	 และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล
และรายงานสารสนเทศตอ่สาธารณชน	ในสว่นท่ีเกีย่วข้องตามระเบียบ
และข้อกำาหนดของ	ก.ล.ต.	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้
ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
	 6.	จัดทำาและเก็บรักษาเอกสาร	ดังต่อไปนี้
	 	 -	 ทะเบียนกรรมการ
	 	 -	 หนังสือนัดประชุม/รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
	 	 -	 หนังสือนัดประชุ/รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
	 	 -	 รายงานการซ้ือขายหุ้นของบริษัท	 ของกรรมการบริษัท 
	 	 	 และผู้บริหาร
	 	 -	 รายงานประจำาปี
	 	 -	 แบบ	56-1
	 7.		เกบ็รกัษารายงานการมีสว่นไดส้ว่นเสยีท่ีรายงานโดยกรรมการ 
หรือผู้บริหาร	 พร้อมจัดส่งสำาเนารายงานให้ประธานคณะกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน	7	วันทำาการ	นับตั้งแต่ 
วันที่บริษัทฯ	ได้รับทราบรายงาน	
	 8.	จัดให้มีการปฐมนิเทศ	ให้คำาแนะนำาแก่กรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้งใหม่
	 9.	ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นท่ัวไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ	
ของผู้ถือหุ้น	และข่าวสารของบริษัทอย่างสม่ำาเสมอ	และครบถ้วน
	 10.	ดำาเนินการอ่ืนๆ	 ตามท่ีคณะกรรมการกำากับตลาดทุน
ประกาศกำาหนด	 และหน้าท่ีอื่นๆ	 ตามท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัท 
   

ประวัติโดยสังเขป
 ชื่อ-นามสกุล :	นางดวงฤดี	มิลินทางกูร
 วุฒิการศึกษา :	ปริญญาตรี	คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
	 	 	 									(การตลาด)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ประวัติการฝึกอบรม :
	 	 1.	Company	Secretary	Program	(CSP	31/2009)
	 	 2.	Financial	Statements	for	Directors	(FSD		6/2009)	
	 	 	 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย	(IOD)
	 	 3.	Registered	Lead	Auditor	(QMS,	EMS,	SA	8000)
	 	 	 จัดโดย	ไอ	อาร์	ซี	เอ	ประเทศอังกฤษ
 ประสบการณ์ทำางาน :
  ปัจจุบัน
	 	 1.	กรรมการ	คณะกรรมการธรรมาภิบาล
	 	 2.	กรรมการเลขานุการ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 	 3.	ผู้จัดการหน่วยงานพัฒนาระบบ
	 	 	 (Corporate	System	Development	Manager)
	 	 4.	ผู้จัดการบริหารระบบคุณภาพ	ISO	9001
	 	 5.	เลขานุการบริษัท	และนักลงทุนสัมพันธ์
	 	 6.	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
  อดีต
	 	 2532-2538	 Sales	&	Marketing	;	Bayer	Thai	Co.,	Ltd.
	 	 2538-2545	 Registered	Auditor	(QMS,	EMS,	SA	8000); 
	 	 	 	 SGS	(Thailand)	Ltd.
	 	 2545-2546	 Registered	Auditor	(QMS,	EMS,	SA	8000); 
	 	 	 	 RWTUV	(Thailand)	Ltd.

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - อดทนและอดกลั้น	นำาไปสู่ความสำาเร็จ



บร�ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

81“เราสรรสรางความสุขและความสวยงามเพ�่อปวงชน”

	 1.	ดร.สม	 จาตุศรีพิทักษ์	 ประธานกรรมการบริษัท		 3,470,000	 	 		 3,470,000

	 2.	คุณบุณยสิทธิ์	 โชควัฒนา	 กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	 1,388,000		 	 16,000	 1,404,000

	 		 	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

	 		 	 ประธานกรรมการสรรหา	

	 3.	คุณบุญเกียรติ	 โชควัฒนา	 ประธานกรรมการบริษัท	 1,396,000	 	 32,000	 1,428,000

	 		 	 ประธานกรรมการบริหาร

	 		 	 ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

	 		 	 กรรมการสรรหา	

	 4.	ดร.ธีระพงษ์	 วิกิตเศรษฐ	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 546,000	 120,000	 	 666,000

	 		 	 และกรรมการอิสระ

	 5.	คุณธรรมรัตน์	 โชควัฒนา	 กรรมการผู้อำานวยการ	 1,088,000	 	 104,000	 1,192,000

	 		 	 รองประธานกรรมการบริหาร

	 		 	 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

	 		 	 กรรมการสรรหา

	 		 	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

	 6.	คุณอมร	 อัศวานันท์	 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	 488,000	 88,000	 72,000	 648,000

	 		 	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 7.	นายนพพร	 พงษ์เวช	 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	 496,000	 120,000	 		 616,000

	 		 	 ประธานกรรมการธรรมาภิบาล

	 8.	คุณดวงพร	 สุจริตานุวัต	 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	 496,000	 96,000	 	 592,000

	 9.	คุณมนู	 ลีลานุวัฒน์	 กรรมการบริษัท	 496,000	 	 16,000	 512,000

	 		 	 กรรมการสรรหา

	10.	คุณวีระ	 เอื้ออารักษ์	 กรรมการบริษัท	 496,000	 	 	 496,000

	11.	คุณสมพล	 ชัยสิริโรจน์	 กรรมการบริษัท	 788,000	 	 	 788,000

    รวม 11,148,000 424,000  240,000 11,812,000

โครงสร้างการจัดการ

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
	 1.		 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	ในปี	2559	สำาหรับผลการดำาเนินงานในปี	2558
	 	 	 (ก)	 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	ประกอบด้วย	เงินบำาเหน็จ	เบี้ยประชุม	และค่าตำาแหน่ง	(A)
	 	 	 	 ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยต่างๆ	ประกอบด้วย	เบี้ยประชุม	(B)

หมายเหตุ :	นับตามอายุปีกรรมการที่ได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีของบริษัท		โดยนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอยู่ในช่วง	เดือนเมษายนของทุกปี	
	 	 	 (ซึ่งไม่ตรงกับปีปฏิทิน)
	 	 	 	 #	 1.	 ลาออกจากประธานกรรมการบริษัท	 31	พฤษภาคม	2559	
	 	 	 	 #	 2.	 เข้าเป็นกรรมการที่ปรึกษากิตติศักดิ์	 31	พฤษภาคม		2559	
	 	 	 	 #	 3.	 เข้าเป็นประธานกรรมการบริษัท	 31	พฤษภาคม		2559	
	 	 	 	 #	 10.	 ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัท	 25		เมษายน	 2559

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน�ง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ* (บาท)

(A)
คณะกรรมการ

บริษัท

(B)
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ/
กรรมการ

ธรรมาภิบาล

(B)
คณะกรรมการ

พิจารณา
ค่าตอบแทน/

กรรมการสรรหา/
กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง

รวม

	 1.	ดร.สม	 จาตุศรีพิทักษ์	 ประธานกรรมการบริษัท		 3,470,000	 	 		 3,470,000

	 2.	คุณบุณยสิทธิ์	 โชควัฒนา	 กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	 1,388,000		 	 16,000	 1,404,000

	 		 	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

	 		 	 ประธานกรรมการสรรหา	

	 3.	คุณบุญเกียรติ	 โชควัฒนา	 ประธานกรรมการบริษัท	 1,396,000	 	 32,000	 1,428,000

	 		 	 ประธานกรรมการบริหาร

	 		 	 ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

	 		 	 กรรมการสรรหา	

	 4.	ดร.ธีระพงษ์	 วิกิตเศรษฐ	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 546,000	 120,000	 	 666,000

	 		 	 และกรรมการอิสระ

	 5.	คุณธรรมรัตน์	 โชควัฒนา	 กรรมการผู้อำานวยการ

	 		 	 รองประธานกรรมการบริหาร

	 		 	 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

	 		 	 กรรมการสรรหา

	 		 	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

	 6.	คุณอมร	 อัศวานันท์	 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	 488,000	 88,000	 72,000	 648,000

	 		 	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 7.	นายนพพร	 พงษ์เวช	 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	 496,000	 120,000	 		 616,000

	 		 	 ประธานกรรมการธรรมาภิบาล

	 8.	คุณดวงพร	 สุจริตานุวัต	 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	 496,000	 96,000	 	 592,000

	 9.	คุณมนู	 ลีลานุวัฒน์	 กรรมการบริษัท	 496,000	 	 16,000	 512,000

	 		 	 กรรมการสรรหา

	10.	คุณวีระ	 เอื้ออารักษ์	 กรรมการบริษัท	 496,000	 	 	 496,000

	11.	คุณสมพล	 ชัยสิริโรจน์	 กรรมการบริษัท	 788,000	 	 	 788,000

	 1.	ดร.สม	 จาตุศรีพิทักษ์	 ประธานกรรมการบริษัท		 3,470,000	 	 		 3,470,000

	 2.	คุณบุณยสิทธิ์	 โชควัฒนา	 กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	 1,388,000		 	 16,000	 1,404,000

	 3.	คุณบุญเกียรติ	 โชควัฒนา	 ประธานกรรมการบริษัท	 1,396,000	 	 32,000	 1,428,000

	 4.	ดร.ธีระพงษ์	 วิกิตเศรษฐ	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 546,000	 120,000	 	 666,000

	 1,088,000	 	 104,000	 1,192,000

	 6.	คุณอมร	 อัศวานันท์	 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	 488,000	 88,000	 72,000	 648,000

	 7.	นายนพพร	 พงษ์เวช	 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	 496,000	 120,000	 		 616,000

	 8.	คุณดวงพร	 สุจริตานุวัต	 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	 496,000	 96,000	 	 592,000

	 9.	คุณมนู	 ลีลานุวัฒน์	 กรรมการบริษัท	 496,000	 	 16,000	 512,000

	10.	คุณวีระ	 เอื้ออารักษ์	 กรรมการบริษัท	 496,000	 	 	 496,000

	11.	คุณสมพล	 ชัยสิริโรจน์	 กรรมการบริษัท	 788,000	 	 	 788,000

    รวม 11,148,000 424,000  240,000 11,812,000

	 1.	ดร.สม	 จาตุศรีพิทักษ์	 ประธานกรรมการบริษัท		 3,470,000	 	 		 3,470,000

	 2.	คุณบุณยสิทธิ์	 โชควัฒนา	 กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	 1,388,000		 	 16,000	 1,404,000

	 3.	คุณบุญเกียรติ	 โชควัฒนา	 ประธานกรรมการบริษัท	 1,396,000	 	 32,000	 1,428,000

	 4.	ดร.ธีระพงษ์	 วิกิตเศรษฐ	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 546,000	 120,000	 	 666,000

	 1,088,000	 	 104,000	 1,192,000

	 6.	คุณอมร	 อัศวานันท์	 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	 488,000	 88,000	 72,000	 648,000

	 7.	นายนพพร	 พงษ์เวช	 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	 496,000	 120,000	 		 616,000

	 8.	คุณดวงพร	 สุจริตานุวัต	 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	 496,000	 96,000	 	 592,000

	 9.	คุณมนู	 ลีลานุวัฒน์	 กรรมการบริษัท	 496,000	 	 16,000	 512,000

	10.	คุณวีระ	 เอื้ออารักษ์	 กรรมการบริษัท	 496,000	 	 	 496,000

	11.	คุณสมพล	 ชัยสิริโรจน์	 กรรมการบริษัท	 788,000	 	 	 788,000

    รวม 11,148,000 424,000  240,000 11,812,000

	 1.	ดร.สม	 จาตุศรีพิทักษ์	 ประธานกรรมการบริษัท		 3,470,000	 	 		 3,470,000

	 2.	คุณบุณยสิทธิ์	 โชควัฒนา	 กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	 1,388,000		 	 16,000	 1,404,000

	 3.	คุณบุญเกียรติ	 โชควัฒนา	 ประธานกรรมการบริษัท	 1,396,000	 	 32,000	 1,428,000

	 4.	ดร.ธีระพงษ์	 วิกิตเศรษฐ	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 546,000	 120,000	 	 666,000

	 1,088,000	 	 104,000	 1,192,000

	 6.	คุณอมร	 อัศวานันท์	 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	 488,000	 88,000	 72,000	 648,000

	 7.	นายนพพร	 พงษ์เวช	 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	 496,000	 120,000	 		 616,000

	 8.	คุณดวงพร	 สุจริตานุวัต	 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	 496,000	 96,000	 	 592,000

	 9.	คุณมนู	 ลีลานุวัฒน์	 กรรมการบริษัท	 496,000	 	 16,000	 512,000

	10.	คุณวีระ	 เอื้ออารักษ์	 กรรมการบริษัท	 496,000	 	 	 496,000

	11.	คุณสมพล	 ชัยสิริโรจน์	 กรรมการบริษัท	 788,000	 	 	 788,000

    รวม 11,148,000 424,000  240,000 11,812,000

	 1.	ดร.สม	 จาตุศรีพิทักษ์	 ประธานกรรมการบริษัท		 3,470,000	 	 		 3,470,000

	 2.	คุณบุณยสิทธิ์	 โชควัฒนา	 กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	 1,388,000		 	 16,000	 1,404,000

	 3.	คุณบุญเกียรติ	 โชควัฒนา	 ประธานกรรมการบริษัท	 1,396,000	 	 32,000	 1,428,000

	 4.	ดร.ธีระพงษ์	 วิกิตเศรษฐ	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 546,000	 120,000	 	 666,000

	 1,088,000	 	 104,000	 1,192,000

	 6.	คุณอมร	 อัศวานันท์	 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	 488,000	 88,000	 72,000	 648,000

	 7.	นายนพพร	 พงษ์เวช	 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	 496,000	 120,000	 		 616,000

	 8.	คุณดวงพร	 สุจริตานุวัต	 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	 496,000	 96,000	 	 592,000

	 9.	คุณมนู	 ลีลานุวัฒน์	 กรรมการบริษัท	 496,000	 	 16,000	 512,000

	10.	คุณวีระ	 เอื้ออารักษ์	 กรรมการบริษัท	 496,000	 	 	 496,000

	11.	คุณสมพล	 ชัยสิริโรจน์	 กรรมการบริษัท	 788,000	 	 	 788,000

    รวม 11,148,000 424,000  240,000 11,812,000

	 	 	 (ข)	ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารสี่รายแรกรองจากผู้จัดการลงมา	และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่	ทุกราย	รวม	
19	ท่าน	เท่ากับ	70,770,550	บาท	โดยเป็นค่าตอบแทนในรูป	เงินเดือน	เงินอุดหนุน	เบี้ยเลี้ยง	เบี้ยประชุม
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โครงสรางการจัดการ

 	 2.		 ค่าตอบแทนอื่น
	 -	 ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ	 -ไม่มี-
	 -	 ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร	
 
 เงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
	 บริษัทฯ	 และพนักงานร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	
ตาม	พ.ร.บ.	กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	พ.ศ.	2530	โดยจัดตั้ง	ณ	วันที่	
3	มถินุายน	2539	ทะเบียนเลขท่ี	41/2539	และมอบหมายให้ผูจ้ดัการ
รบัอนญุาตเป็นผูจ้ดัการกองทุนนี	้	โดยหักจากเงนิเดอืนพนกังานสว่น
หนึ่งและบริษัทฯ	จ่ายสมทบส่วนหนึ่ง	และจะจ่ายให้พนักงานในกรณี
ที่ออกงานตามระเบียบการที่กำาหนด
 หลักเกณฑ์การกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
	 1.	ในการทำาหน้าที่กรรมการบริษัท
	 	 •	 คา่ตอบแทนประจำาปี	(เงนิบำาเหนจ็)	จา่ยให้กรรมการบรษัิท
	 	 	 ทุกคน
	 	 •	 เบี้ยประชุม	จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม
	 	 	 -	 ประธานกรรมการบริษัท	 10,000	 บาท/ครั้ง
	 	 	 -	 กรรมการบริษัท	คนละ	 8,000	 บาท/ครั้ง
	 	 •	 ค่าตำาแหน่ง	จ่ายเฉพาะประธานกรรมการบริษัท
	 2.	ในการทำาหน้าที่กรรมการตรวจสอบ
	 	 •	 เบี้ยประชุม	จ่ายเฉพาะกรรมการตรวจสอบที่เข้าประชุม
	 	 	 -	 ประธานกรรมการ	 10,000	 บาท/ครั้ง
	 	 	 -	 กรรมการ	คนละ	 8,000	 บาท/ครั้ง
	 3.	 ในการทำาหน้าท่ีกรรมการสรรหา	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	
กรรมการธรรมาภิบาล	และกรรมการบริหารความเสี่ยง	จ่ายเป็นเบี้ย
ประชุม	เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม	คนละ	8,000	บาท/ครั้ง

ผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ ท่ีกรรมการได้รับจากบริษัท
ในปี 2558
	 -ไม่มี-

สิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่กรรมการได้รับ
	 -ไม่มี-

รายละเอียดที่กรรมการแจ้งต่อบริษัท
	 ส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม	 ในสัญญาใดๆ	 ท่ีบริษัท
ทำาขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี
	 -ไม่มี-

การถอืหุ้นของกรรมการและผูบ้รหิารในบรษัิทและบรษัิทในเครือ
 -	 การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัท	(รวมการถือ
หุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ)เพิ่มขึ้น/	 ลดลงในปีท่ี
ผ่านมา	ตามหน้า	83	ในรายงานประจำาปีนี้
	 -	 การถือหุ้นของกรรมการในบริษัทในเครือ
	 	 -	ไม่มี	-

 

	 การเปลี่ยนแปลงจำานวนพนักงานอย่างมีนัยสำาคัญหรือมีข้อ
พิพาทด้านแรงงานที่สำาคัญในระยะ	3	ปี	ที่ผ่านมา			
	 	-	ไม่มี	-

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
	 พนักงานเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและเป็นหัวใจสำาคัญท่ีจะนำาพา
องคก์รไปสูค่วามสำาเรจ็	บรษัิทฯ	จงึมุง่สง่เสรมิ	ฝกึฝน	และพฒันาความ
รู้ความสามารถของพนักงานอย่างท่ัวถึง	 สร้างความม่ันคงในอาชีพ
และให้โอกาสในการเจรญิกา้วหนา้ตามศกัยภาพ	รวมถงึให้พนกังานมี
ส่วนร่วมในการกำาหนดทิศทางการดำาเนินงานและพัฒนาบริษัท	ด้วย
การนำาเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และการสื่อสารมาใช้ในการสรรหา
บุคลากรและการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน	พรอ้มกบัการสนบัสนนุ
ความก้าวหน้าในอาชีพ	โดยมีเป้าหมาย	“มุ่งมั่นเป็นบริษัทชั้นนำาของ
คนไทยท่ีดำาเนินธุรกิจสู่ระดับสากล	 มุ่งสร้างนวัตกรรมและพัฒนา
บริษัท	โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม	สู่อนาคตที่ยั่งยืน”
	 บริษัทฯ	 กำาหนดนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรในองค์กร	 ท้ังในเชิงความคิดและการปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม	ภายใต้หลักคิดของบริษัท	เพื่อเตรียมความพร้อม
ตอ่การขยายตวัทางธรุกจิตอ่ไป	อาทิ	หลกัสตูรการพฒันาบุคลากรตาม
หนา้ท่ีงาน	หลกัสตูรพฒันาพนกังานขาย	หลกัสตูรทางภาษา		หลกัสตูร
ความเป็นผู้นำา	 และระบบเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อมัลติมีเดีย	 ของ
บริษัท	เป็นต้น
	 ท้ังนี	้ทุกหลกัสตูรของการพฒันาบุคลากรตามตำาแหนง่งาน	และ
ตามหนา้ท่ีงานของบริษัท	ไดส้อดแทรกหลกัคดิสูค่วามสำาเรจ็		7		ประการ
เพื่อให้ได้การทำางานที่ประสบความสำาเร็จทั้งต่อตนเอง	ผู้อื่น	องค์กร
และประเทศชาติต่อไปรวมไปถึงการพัฒนาต่อยอดความรู้ความ
สามารถของพนกังาน	เพือ่นำามาเป็นองคค์วามรูท่ี้มาจากประสบการณ์
จริง	เพื่อสานต่อไปยังพนักงานรุ่นต่อๆ	ไป			
	 นโยบายและกิจกรรมในการพัฒนาพนักงาน	 ตามรายงานการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนปี	2559	ของบริษัท

บุคลากร
 จำานวนพนักงานและผลตอบแทน
	 ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2559	บรษัิทฯ	มีพนกังานท้ังหมด	7,002	คน
และจา่ยคา่ตอบแทนให้แกพ่นกังาน	จำานวนท้ังสิน้	1,960,210,331		บาท
โดยเป็นผลตอบแทนในรปูเงนิเดอืน	คา่คอมมชิช่ัน	คา่พาหนะ	เบ้ียเลีย้ง
ค่าล่วงเวลา	เงินรางวัลเป้าหมาย	เงินอุดหนุน

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - การรักและเข้าใจกันเป็นความสุขอย่างยิ่งของผู้มีภูมิปัญญา

	พนักงานสำานักงาน	 1,960	 815,933,051

	พนักงานขาย	 5,042	 		1,144,277,280

  รวมทั้งหมด 7,002 1,960,210,331

รายการ จำานวนพนักงาน (คน) ค่าตอบแทนพนักงาน (บาท)

	 พนักงานสำานักงาน

	พนักงานขาย	 5,042	 		1,144,277,280

  รวมทั้งหมด 7,002 1,960,210,331
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โครงสร้างการจัดการ

หมายเหตุ : #		 1	 ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัท	 31	 พฤษภาคม	 2559

	 #		10	 ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัท	 25	 เมษายน	 2559

	 #		12	 เข้าเป็นกรรมการบริษัท	 25	 เมษายน	 2559

	 #		13	 เข้าเป็นกรรมการบริษัท	 25	 เมษายน	 2559

	 #		28	 เข้าเป็นผู้อำานวยการฝ่าย	T	 1	 กันยายน	 2559

การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัท

รายชื่อ เพิ่ม (ลด)

ธันวาคม

จำานวนหุ้น

กรรมการ / ผู้บริหาร
คู่สมรส/

บุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ

คู่สมรส/
บุตรที่ยังไม่

บรรลุนิติภาวะ
กรรมการ / ผู้บริหาร

จำานวนหุ้น
25582559

	 1.	ดร.สม	 จาตุศรีพิทักษ์	 -	 -	 -	 -	 -

	 2.	คุณบุณยสิทธิ์	 โชควัฒนา	 6,558,940	 	-	 6,558,940	 -		 -	

	 3.	คุณบุญเกียรติ	 โชควัฒนา		 4,264,340	 167,790	 4,029,340	 167,790	 	235,000

	 4.	คุณธรรมรัตน์	 โชควัฒนา		 1,787,210	 64,501	 322,110	 64,501	 1,465,100

	 5.	ดร.	ธีระพงษ์	 วิกิตเศรษฐ	 -	 -	 -	 -	 -

	 6.	คุณอมร	 อัศวานันท์	 -	 -	 -	 -	 -

	 7.	คุณดวงพร	 สุจริตานุวัต	 -	 -	 -	 -	 -

	 8.	คุณนพพร	 พงษ์เวช	 -	 -	 -	 -	 -

	 9.	คุณมนู	 ลีลานุวัฒน์	 -		 12,440	 -		 12,440	 -

	 10.	คุณวีระ	 เอื้ออารักษ์	 -		 -	 612,320	 -	 (612,320)

	 11.	คุณสมพล	 ชัยสิริโรจน์	 63,340	 	-		 63,340	 	-		 	-

	 12.	คุณมัญชุสา	 ธีรพงษ์พิพัฒน์	 12,510		 -		 102,510	 -	 (90,000)

	 13.	คุณกอบสุข	 แสงสวัสดิ์	 1,420	 -	 -	 -	 1,420

	 14.	คุณคณิศร	 สุยะนันทน์	 540	 -	 540	 -	 -

	 15.	คุณรมิดา	รัสเซลล์	 มณีเสถียร	 	10,000	 -	 10,000	 -	 -

	 16.	คุณกิตยาภรณ์	 ชัยถาวรเสถียร	 5,985,160	 -		 7,450,260	 -	 (1,465,100)

	 17.	คุณบุษบง	 มิ่งขวัญยืน	 	680	 -	 680	 -	 -

	 18.	คุณวิริทธิ์พล	 ชัยถาวรเสถียร	 											-	 -	 -	 -	 -

	 19.	คุณสมคิด	 จักรวาฬนรสิงห์	 	99,050	 -	 99,050	 -	 -

	 20.	คุณนงลักษณ์	 เตชะบุญเอนก	 											-	 -	 -	 -	 -

	 21.	คุณประณต	 เวสารัชวิทย์	 											-	 -	 -		 -	 -

	 22.	คุณชัยเลิศ	 มนูญผล	 	1,460	 -	 1,460	 -	 -

	 23.	ดร.	เพ็ญนภา	 ธนสารศิลป์	 	6,100	 10,000	 6,100	 10,000	 -

	 24.	คุณไพโรจน์	 หิรัญวงศ์สว่าง	 	6,970	 -	 6,470	 -	 500

	 25.	คุณณัฐพัฒน์	 เพ็ชรรัตนาภรณ์	 	10,000	 -	 35,000	 -	 (25,000)

	 26.	ดร.	สุรัตน์	 วงศ์รัตนภัสสร	 	20,000	 -	 20,000	 -	 -

	 27.	คุณสวัสดิ์	 โพธิ์สินสมวงศ์	 											-	 -	 -	 -	 -

	 28.	คุณนิชาภา	 พิริยะโภคิน	 1,220	 -	 -	 -	 1,220

    รวม      18,828,940 254,731 19,318,120 254,731 (489,180) 
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8584 “เราสรรสรางความสุขและความสวยงามเพ�่อปวงชน”

 A ผูบริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 B จํานวนครั้งที่กรรมการบริษัทและผูบริหารเขาประชุม นับตามอายุปกรรมการที่ไดรับคัดเลือกจากที่ประชุม
  สามัญผูถือหุนประจําปของบริษัท โดยนับจากวันประชุมสามัญผูถือหุนอยูในชวงเดือนเมษายนของทุกป
  (ซึ�งไมตรงกับปปฏิทิน) 

ตารางแสดงตําแหน�งหนาที่งาน และการเขารวมประชุมของกรรมการบริษัทและผูบริหาร

หมายเหตุ : # 1 ไมไดเปนประธานกรรมการบริษัท 31 พฤษภาคม 2559
 # 10 ไมไดเปนกรรมการบริหาร และผูอํานวยการฝาย W 1 กรกฎาคม 2559
 # 11 เขาเปนกรรมการบริษัท  25 เมษายน 2559 
 # 12  เขาเปนกรรมการบริษัท  25 เมษายน 2559 
 # 13 ไมไดเปนกรรมการบริษัท 25 เมษายน 2559
 # 23 ไมไดเปนกรรมการบริหาร  31 พฤษภาคม 2559
 # 26 เขาเปนผูอํานวยการฝาย T  1 กันยายน 2559
 # 27 เขาเปนผูอํานวยการฝาย W  1 กรกฎาคม 2559

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - สิ�งใดที่ไมรูอยาอายที่จะถาม คนที่โออวดวารูหมดแลว ที่จริงไมรูอะไรเลย

ชื่อ

ระยะเวลา
การดํารง
ตําแหน�ง
กรรมการ
บริษัท

(สิ้นสุด 31
ธ.ค. 59) 

(ป)

ตําแหน�ง

กรรมการบริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
สรรหา

คณะ
กรรมการ
บริหาร

ความเส่ียง

คณะ
กรรมการ
ธรรมา
ภิบาล

คณะกรรมการบริหาร

คณะ
กรรมการ
พิจารณา

คา
ตอบแทน

กรรมการ
บริษัท

รวม 12 ครั้ง/ป

กรรมการ
พิจารณา

คาตอบแทน
รวม 2 ครั้ง/ป

Primary
Meeting

รวม 31ครั้ง/ป

Secondary
Meeting

รวม 24 ครั้ง/ป

กรรมการ

ธรรมมาภิบาล

รวม 3 ครั้ง/ปี

กรรมการ

บริหาร

ความเสี่ยง

รวม 9 ครั้ง/ป

การเขาประชุม

สามัญผูถือหุน 

ครั้งที่ 51

ป พ.ศ. 2559

กรรมการ
ตรวจสอบ

รวม 12 ครั้ง/ป

กรรมการ
สรรหา

รวม 2 ครั้ง/ป

กรรมการบริหาร

A ผูบริหาร

B จํานวนครั้งที่เขาประชุม 

โครงสรางการจัดการ โครงสรางการจัดการ

 1. ดร. สม จาตุศรีพิทักษ          12/12        √
 2. คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา 25 กรรมการที่ปรึกษา   ประธาน   ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร √ 11/12   2/2   31/31  √
     กิตติมศักดิ์

 3. คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา 43 ประธานกรรมการบริษัท  ประธาน √   ประธานกรรมการบริหาร √ 12/12  2/2 2/2   30/31 11/11 √
 4. ดร. ธีระพงษ วิกิตเศรษฐ 17 √ ประธาน       12/12 12/12       √
 5. คุณธรรมรัตน โชควัฒนา 17 กรรมการผูอํานวยการ  √ √ √  กรรมการผูอํานวยการ √ 11/12  2/2 2/2 9/9  27/31 21/24 √
     และรองประธาน      รองประธานกรรมการบริหาร

     กรรมการบริหาร      และผูอํานวยการฝาย

           G, X

 6. คุณอมร อัศวานันท 36 √ √   ประธาน    11/12 11/12   9/9    √
 7. คุณนพพร พงษเวช 2 √ √    ประธาน   12/12 12/12    3/3   √
 8. คุณดวงพร สุจริตานุวัต 5 √ √       12/12 12/12       √
 9. คุณมนู ลีลานุวัฒน 12 √   √     12/12   2/2     √
 10. คุณสมพล ชัยสิริโรจน 7 √        11/12      17/31 19/24 √
 11. คุณมัญชุสา ธีรพงษพิพัฒน 8 เดือน √  √ √ √ √ ผูอํานวยการฝายสํานักงานบริษัท √   2/2 2/2 9/9 3/3 31/31 24/24 √
 12. คุณกอบสุข แสงสวัสดิ์ 8 เดือน √                √
 13. คุณวีระ เอื้ออารักษ          12/12        √
 14. คุณรมิดา รัสเซลล มณ�เสถียร        ผูอํานวยการฝาย  B √       28/31 22/24 √
 15. คุณบุษบง มิ�งขวัญยืน        ผูอํานวยการฝาย  H √       29/31 23/24 √
 16. คุณสมคิด จักรวาฬนรสิงห        ผูอํานวยการฝาย  J √       23/31 21/24 √
 17. คุณนงลักษณ เตชะบุญเอนก        ผูอํานวยการฝาย  M, O √       29/31 23/24 √
 18. คุณชัยเลิศ มนูญผล        ผูอํานวยการฝาย  S √       24/31 17/24 √
 19. ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป        ผูอํานวยการฝาย  V √       30/31 23/24 √
 20. คุณณัฐพัฒน เพ็ชรรัตนาภรณ      √ √ ผูอํานวยการฝายบัญชีการเงิน √     8/9 3/3 27/31 23/24 √
 21. ดร.สุรัตน วงศรัตนภัสสร        ผูอํานวยการฝาย √       30/31 24/24 √
           เทคโนโลยีสารสนเทศ

 22. คุณคณิศร  สุยะนันทน         ผูอํานวยการฝาย A         √
 23. คุณกิตยาภรณ ชัยถาวรเสถียร         ผูอํานวยการฝาย D       18/31 14/24 

 24. คุณวิริทธิ์พล ชัยถาวรเสถียร         ผูอํานวยการฝาย I         

 25. คุณประณต เวสารัชวิทย         ผูอํานวยการฝาย R         √
 26. คุณนิชาภา พิริยะโภคิณ         ผูอํานวยการฝาย T         

 27. คุณสวัสดิ์ โพธิ์สินสมวงศ         ผูอํานวยการฝาย W         √
 28. คุณไพโรจน หิรัญวงศสวาง      √   ผูอํานวยการฝายบริหารการขาย     9/9    √
 29. คุณพิธชา ภูสุนทรศรี      √        9/9    √
 30. คุณดวงฤดี มิลินทางกูร      √ √       9/9 3/3   √
   รวม  11 4 3 5 7 4 12 19         27
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8786 “เราสรรสรางความสุขและความสวยงามเพ�่อปวงชน”

การดํารงตําแหน�ง

คณิศร
สุยะนันทน

รมิดา
รัสเซลล

มณ�เสถียร

กิตยาภรณ
ชัยถาวร
เสถียร

วิริทธ์ิพล
ชัยถาวร
เสถียร

สมคิด
จักรวาฬ
นรสิงห

นงลักษณ
เตชะบุญ
เอนก

ประณต
เวสารัชวิทย

ชัยเลิศ
มนูญผล

ดร.เพ็ญนภา
ธนสารศิลป

ไพโรจน
หิรัญวงศสวาง

ณัฐพัฒน
เพ็ชร

รัตนาภรณ

ดร.สุรัตน
วงศรัตนภัสสร

บุษบง
มิ�งขวัญยืน

รมิดาคณิศร
สุยะนันทน

ณัฐพัฒน
เพ็ชร

รัตนาภรณ

ดร.สุรัตน
วงศรัตนภัสสร

หมายเหตุ A = ประธานกรรมการ B = รองประธานกรรมการ C = กรรมการผูอํานวยการ AB =  ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์   EC = รองประธานกรรมการบริหาร
 D = กรรมการผูจัดการ E = ประธานกรรมการบริหาร  F = กรรมการ AD = ประธานกรรมการที่ปรึกษา   FC =  กรรมการที่ปรึกษา         
 G = ประธานที่ปรึกษา  I =  ผูอํานวยการฝาย  AC = กรรมการตรวจสอบ FD =  กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  
    DE = รองกรรมการผูจัดการ    

การดํารงตําแหน�งของกรรมการบริษัท ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของ

 1. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั�นแนล  FD A,E C, EC AC  AC AC AC F F I F I I I I I I I I I I I I I I

 2. เท็กซไทลเพรสทีจ         A

 3. ไทยเพรซิเดนทฟูดส   A

 4. ไทยวาโก      F      A

 5. ธนูลักษณ    F

 6. ประชาอาภรณ   A   AC           F    F

 7. ฟารอีสทดีดีบี      AC

 8. สหพัฒนพิบูล  AB

 9. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง A F    AC  F

 10. เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั�น-  A  

  แนล เอนเตอรไพรส 

 11. โอ ซี ซี         F            F

 12. แชมปเอช   A F                 D

 13. อินเตอรเนชั�นแนล   A  F           F

  แลบบอราทอรี่ส

 14. ฮูเวอรอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) AD

 15. ไอ.ดี.เอฟ.                   A

 16. อินเตอรเนชั�นแนล   A F F     F                 

  คอมเมอรเชียล โคออรดิเนชั�น                          

 17. แคน   F F      A       F   F    F   

 18. แพนเอเซียฟุตแวร   A                       F

 19. บางกอกโตเกียว ซ็อคส        A                 

 20. เฟสทยูไนเต็ดอินดัสตรี F  F                       

 21. โคราชวัฒนา   F F      F    F    A      F

 22. ซัน แอนด แซนด   F       A F         F    F F 

 23. ดีเอฟ อินเตอร    F     A                 

 24. ทรัพยสินสหพัฒน  F  F                      

 25. ไทยกุลแซ         A

 26. ไทเกอร ดิสทริบิวชั�น แอนด    A F        F     F          F 

  โลจิสติคส  

 27. ไทยคิวบิค เทคโนโลยี   A

 28. เบทเตอรเวย (ประเทศไทย)  A  F 

 29. ปากน้ําโพวัฒนา   F       F F      A F      F F 

 30. มหาราชพฤกษ   F       F       A F  F    F

 31. สุขทรรศน   A           F F          F 

 32. ไหมทอง    A           D           F F

 33. อินเตอรเซาท   F F            F F  F     A   

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - การลาชามิไดหมายความวา เปนผูลาหลัง

โครงสรางการจัดการ โครงสรางการจัดการ

ชื่อบริษัท

การดํารงตําแหน�ง

ดวงพร
สุจริตานุวัต

บุณยสิทธิ์
โชควัฒนา

มนู
ลีลานุวัฒน

บุญเกียรติ
โชควัฒนา

ธรรมรัตน
โชควัฒนา

ดร. ธีระพงษ
วิกิตเศรษฐ

อมร
อัศวานันท

นพพร
พงษเวช

สมพล
ชัยสิริโรจน

ชื่อบริษัท มัญชุสา
ธีรพงษ
พิพัฒน

กอบสุข
แสงสวัสดิ์

นิชาภา
พิริยะโภคิน
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8988 “เราสรรสรางความสุขและความสวยงามเพ�่อปวงชน”ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - สะสมลาภยศความดี เพื่อประโยชนในภายหนา

การดํารงตําแหน�งของกรรมการบริษัท ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของ

โครงสรางการจัดการ โครงสรางการจัดการ

 34. อินทนิลเชียงใหม   F F           F         F F 

 35. อีสเทิรน ไอ.ซี.ซี.   F F      F F         F    A F F

 36. ราชาอูชิโน  FC       A                  

 37. ไทยอรุซ    F     A                 

 38. ไทยทาเคดะเลซ  F       F                 

 39. ภัทยาอุตสาหกิจ         A                 

 40. วีน  อินเตอรเนชั�นแนล        A                 

 41. โอสถ อินเตอร แลบบอราทอรี่ส  F                       

 42. ไทยสเตเฟล็กซ         A                  

 43. เอช แอนด บี อินเตอรเท็กซ  A            F      F     

 44. สหโคเจน (ชลบุรี)   F F   AC AC                   

 45. ไทยชิกิโบ         F                 

 46. วีระ ลอว  ออฟฟส            F             F

 47. ซันรอยแปด   F F                       

 48. ชิเซโด โปรเฟสชั�นแนล F                        

  (ไทยแลนด)                           

 49. เอสเอสดีซี (ไทเกอรเท็กซ) FC       A                 

 50. สหชลผลพืช  F F                       

 51. เอราวัณสิ�งทอ         FD                 

 52. ไทยสปอรตการเมนท   A                  F     

 53. เอส อาร พี นานาไซ                   D         

 54. อินเตอรเนชั�นแนล เลทเธอรแฟชั�น            F             

 55. เค. คอมเมอรเชียล แอนด  G A                        

  คอนสตรัคชั�น

 56. สหพัฒนเรียลเอสเตท  A  F                       

 57. เพนส มารเก็ตติ้ง แอนด    F                     D    

  ดิสทริบิวชั�น                           

 58. รวมประโยชน  F A                        

 59. ซูรูฮะ (ประเทศไทย)  A  DE                       

 60. รวมอิสสระ   F           F F            

 61. ชอป โกลบอล (ประเทศไทย)  A           F            

 62. ดับเบิ้ลยู  บี อาร อี   A         F     F        D 

 63. Canchana International  F F                      

 64. ทรานคอสมอส    F                       

 65. รวมอิสระดีเวล็อปเมนท  A           F F           

 66. ดับเบิ้ลยู บี แอล พี   A                      

การดํารงตําแหน�ง

คณิศร
สุยะนันทน

รมิดา
รัสเซลล

มณ�เสถียร

กิตยาภรณ
ชัยถาวร
เสถียร

วิริทธ์ิพล
ชัยถาวร
เสถียร

สมคิด
จักรวาฬ
นรสิงห

นงลักษณ
เตชะบุญ
เอนก

ประณต
เวสารัชวิทย

ชัยเลิศ
มนูญผล

ดร.เพ็ญนภา
ธนสารศิลป

ไพโรจน
หิรัญวงศสวาง

ณัฐพัฒน
เพ็ชร

รัตนาภรณ

ดร.สุรัตน
วงศรัตนภัสสร

บุษบง
มิ�งขวัญยืน

รมิดาคณิศร
สุยะนันทน

ณัฐพัฒน
เพ็ชร

รัตนาภรณ

ดร.สุรัตน
วงศรัตนภัสสร

ชื่อบริษัท

การดํารงตําแหน�ง

ดวงพร
สุจริตานุวัต

บุณยสิทธิ์
โชควัฒนา

มนู
ลีลานุวัฒน

บุญเกียรติ
โชควัฒนา

ธรรมรัตน
โชควัฒนา

ดร. ธีระพงษ
วิกิตเศรษฐ

อมร
อัศวานันท

นพพร
พงษเวช

สมพล
ชัยสิริโรจน

ชื่อบริษัท มัญชุสา
ธีรพงษ
พิพัฒน

กอบสุข
แสงสวัสดิ์

นิชาภา
พิริยะโภคิน

หมายเหตุ A = ประธานกรรมการ B = รองประธานกรรมการ C = กรรมการผูอํานวยการ AB =  ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์   EC = รองประธานกรรมการบริหาร
 D = กรรมการผูจัดการ E = ประธานกรรมการบริหาร  F = กรรมการ AD = ประธานกรรมการที่ปรึกษา   FC =  กรรมการที่ปรึกษา         
 G = ประธานที่ปรึกษา  I =  ผูอํานวยการฝาย  AC = กรรมการตรวจสอบ FD =  กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  
    DE = รองกรรมการผูจัดการ    
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ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - การวางเป้าหมายนั้นต้องละเอียดรอบคอบ อย่ามองข้ามจุดเล็กจุดน้อย

การกำากับดูแลกิจการ
 คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งม่ันในการดำาเนินธุรกิจอย่าง
ย่ังยืน โดยยึดหลกัการกำากบัดแูลกจิการท่ีด ีและให้ความสำาคญัตอ่การ
สรา้งระบบการกำากบัดแูลกจิการท่ีด ี มุง่มัน่พฒันาระดบัมาตรฐานการ
กำากบัดแูลกจิการท่ีดอีย่างตอ่เนือ่ง  เพ่ือให้มีการดำาเนนิธรุกจิของบรษัิท
อย่างเป็นธรรม  มีระบบการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้โดยไม่เกีย่วข้องกบัการคอรรั์ปช่ันทุกรปูแบบท้ังทางตรง
หรอืทางอ้อม และมีความรับผดิชอบตอ่ชุมชน สงัคม สิง่แวดลอ้ม และ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และความ
ม่ังคัง่อย่างย่ังยนืแกผู่ถ้อืหุ้น โดยมีนโยบายในการบริหารงานตามหลกั
การกำากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บน 
พืน้ฐานของเศรษฐกจิพอเพียง คอื ความพอประมาณ ความมีเหตผุล 
และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวังในการวางแผนและการดำาเนินงาน ขณะเดียวกันได้ 
เสริมสร้าง ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ให้มีคุณธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต
ความขยัน อดทน มีการแบ่งปัน และใช้สติปัญญาในการดำาเนินงาน
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคม 
และสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน
 คณะกรรมการบรษัิทมคีวามเช่ือมัน่วา่การมีระบบบรหิารจดัการ
ท่ีดี โปรง่ใส และตรวจสอบไดต้ลอดจน มกีารถว่งดลุอำานาจและระบบ
การควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม  ควบคู่ไปกับการ
เคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มี
สว่นไดเ้สยี จะเป็นปัจจยัสำาคญัท่ีช่วยเสรมิสรา้งให้องคก์รมภีมิูคุม้กนั
ที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว
 และตามท่ีสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ มีการปรบัเปลีย่นหลกัการกำากบัดแูลกจิการท่ีด ีเป็น
หลักการบริหารกิจการที่ดี (CG Code) บริษัทฯ ให้ความสำาคัญอยู่
ระหว่างการศึกษาเพื่อนำามาปรับใช้
แนวปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการ
  ด้วยปณิธานท่ีจะดำาเนนิธรุกจิอยา่งเป็นธรรม โปรง่ใส ตรวจสอบได ้
และมปีระสทิธภิาพ  ตามหลกัการกำากบัดแูลกจิการท่ีด ี คณะกรรมการ 
บริษัท  จึงได้กำาหนดหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี  เพื่อให้กรรมการ
บรษัิท ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคน ยึดถอืเป็นแนวทางในการปฏบัิติ
งาน  โดยยึดหลกัเกณฑก์ารกำากบัดแูลกจิการท่ีดขีองตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย  ระเบียบปฏบัิตขิองคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์  พร้อมปรับปรุงหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี   
ตามเกณฑ์โครงการสำารวจการกำากบัดแูลกจิการของบรษัิทจดทะเบียน 
(Corporate  Governace  Report  of  Thai  Listed  Companies  :  CGR) 
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ของ ASEAN  CG  Scorecard เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติ
งานให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของบริษัท  
 คณะกรรมการบรษัิทมกีารทบทวนหลกัการกำากบัดแูลกจิการท่ี
ดขีองบรษัิทเป็นประจำาทุกปี และไดพ้ฒันาหลกัการกำากบัดแูลกจิการท่ี

ดีให้สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ใหมอ่ย่างตอ่เนือ่ง เพือ่ให้มคีวามทันสมัย
ต่อสภาพการดำาเนินธุรกิจ กลยุทธ์ของบริษัทสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ 
และกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลง  ทัดเทียมมาตรฐานสากล  พร้อมเข้า
สู่การแข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซียน           
          คณะกรรมการบรษัิท  จงึไดจ้ดัทำาหลกัการกำากบัดแูลกจิการท่ีด ี
(ฉบับปรบัปรงุครัง้ท่ี  1)  เพือ่ให้สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์อง ASEAN  
CG  Scorecard และเป็นไปตามแนวทาง หลกัการกำากบัดแูลกจิการท่ีดี
สำาหรบับริษัทจดทะเบียนปี   2555  ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  ครั้งที่  9/2556   เมื่อ
วันที่ 28 มกราคม 2557  
 ประกอบด้วย   1. นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
  2. หลักการกำากับดูแลกิจการ  5  หมวด
  3. จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ
  4. จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร  
   และพนักงาน 
และได้แจกให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และเผยแพร่
รายละเอียดใน  website ของบริษัท (http://www.icc.co.th) เพื่อเป็น 
แนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตนในการดำาเนินธุรกิจ และเป็นหลัก
ยึดในการทำางาน
นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
 ดังนั้น คณะกรรมการบรษัิทจงึไดก้ำาหนดนโยบายการกำากบัดแูล
กจิการเพ่ือให้กรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนยึดถอืเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1. กรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคน มุ่งมัน่ท่ีจะนำา 
หลักการกำากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำาเนินงาน
ของบริษัท 
 2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
 3. ดำาเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกำาหนด
อำานาจ หนา้ท่ีและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการแตล่ะคณะและ
ผู้บริหารอย่างชัดเจน     
 4. ดำาเนนิการให้มีระบบการควบคมุภายในและการบรหิารความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงาน
ทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
 5. ดำาเนนิการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศท่ีสำาคญัอยา่งเพยีงพอ  
เช่ือถือได ้และทันเวลา ตราบเท่าท่ีไม่กระทบตอ่ประโยชนอั์นชอบธรรม 
ของบริษัท
 6. ตระหนกัและเคารพในสทิธแิห่งความเป็นเจา้ของของผูถ้อืหุ้น 
 ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 7. ดำาเนนิการโดยคำานงึถงึความรบัผดิชอบตอ่ผูถ้อืหุ้น ผูมี้สว่น 
ได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
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 8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำาเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการ
สร้างความพึงพอใจให้แกล่กูคา้ดว้ยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพือ่
เพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
 9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำานึกอันดีงาม ปฏิบัติ
ตอ่พนกังานดว้ยความเป็นธรรม ตลอดจนมุง่ม่ันในการพัฒนาและยก
ระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 10. ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปช่ัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สิน 
ทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
 11. ดำาเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความ
รอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง
การดำาเนินงานนโยบายการกำากับดูแลกิจการ
 ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดทำาหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี 
ประกอบด้วย
 1.  นโยบายการกำากับดูแลกิจการ 
 2. หลักการกำากับดูแลกิจการ 5 หมวด  
 3. จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ  
 4. จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน 
เป็นรปูเลม่ 3 ภาษา คอื ภาษาไทย ภาษาองักฤษ และภาษาญ่ีปุ่น เพือ่ใช้
เผยแพร ่อบรม ทำาความเข้าใจ และแจกให้กบักรรมการบรษัิท  ผูบ้รหิาร 
 และพนักงาน อีกครั้งหนึ่ง  
 อีกท้ังจดัทำาหลกัการกำากบัดแูลกจิการท่ีด ี ในรูปแบบสือ่วดีทัิศน ์ 
(Animation) เพือ่ใช้อบรม ทำาความเข้าใจ ให้กบักรรมการบรษัิท  ผูบ้รหิาร 
และพนักงานทุกระดับ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้กับบุคคล
ภายนอก ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และคู่ค้า รับทราบด้วย     
 คณะกรรมการบริษัท ตระหนักดีว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นจะส่ง 
ผลกระทบต่อองค์กร ทั้งด้านการบริหารจัดการ  ความไว้วางใจ  การ
ยอมรบั และความเชือ่ถอืจากผูม้สีว่นไดเ้สยีซ่ึงจะกอ่ให้เกดิผลเสยีตอ่
ความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว
 ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector 
Collective Action Coalition against Corruption : CAC)  และในปี 
2559 บรษัิทฯ ไดย่ื้นขอการรับรองมาตรฐานการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 
จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยฝ่ายจัดการและ 
คณะทำางานของบริษัทได้ดำาเนินการตามข้ันตอน  พร้อมย่ืนแสดง
เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามข้ันตอนเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการ
ให้การรบัรอง (Certification Process)   ท้ังนี ้คณะกรรมการธรรมาภบิาล
ไดพ้จิารณา  และทบทวนแบบประเมินตนเองเกีย่วกบัมาตรการตอ่ตา้น 
การคอรร์ปัช่ัน จำานวน 71 ข้อ  พรอ้มให้แนวทางในการประเมินความ
เสีย่งและการควบคมุภายในของบรษัิท  และคณะกรรมการตรวจสอบ
ไดส้อบทานระบบควบคมุภายในของตนเองตามแนวทางท่ีกำาหนดใน
แบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัมาตรการตอ่ตา้นการคอรร์ปัช่ัน  71  ขอ้ 
และบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption) แล้ว เมื่อวันที่  
14 ตุลาคม 2559

การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
 คณะกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกระดบัของบรษัิท 
ให้ความสำาคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี และ
มุ่งม่ันพัฒนาการกำากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง จากการมุ่งม่ัน
ดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับ
 - ผลการประเมนิคณุภาพการจดัประชุมผูถ้อืหุ้นสามญัประจำาปี 
  2559 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยระดับคะแนน 100  
  คะแนน จดัอยู่ในระดบั “ยอดเยีย่ม ดเีลศิ”  ตอ่เนือ่งเป็นปีท่ี  8 
 - ผลการประเมินการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 
  (Corporate  Governance  Report  of   Thai   Listed  Companies) 
  จากสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย ซ่ึงไดร้บัการ 
  สนบัสนนุจาก  ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
  จดัอยู่ในระดบั “ยอดเยีย่ม ดเีลศิ” (ระดบั  5  ดาว) ตอ่เนือ่ง 4 ปี 
 - ประกาศนยีบัตรรบัรองฐานะสมาชิกแนวรว่มปฏบัิตขิองภาค 
  เอกชนไทยในการตอ่ตา้นทุจรติ จากโครงการแนวรว่มปฏบัิต ิ
  ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  (CAC) 
 ในปี 2559 บรษัิทฯ บรหิารงานตามหลกัการกำากบัดแูลกจิการท่ีดี
สำาหรบับรษัิทจดทะเบียน ปี 2555 ซ่ึงครอบคลมุเนือ้หา 5 หมวด ดงันี ้
1.	 สิทธิของผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของผู้ถือหุ้นและ
เคารพสทิธแิห่งความเป็นเจา้ของ ตระหนกัถึงหนา้ท่ีในการดแูลปกป้อง
คุม้ครองสทิธขิองผูถ้อืหุ้นทุกรายให้ไดร้บัสทิธข้ัินพืน้ฐานโดยเท่าเทียม
กัน ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม ตาม 
ท่ีกำาหนดไวใ้นข้อบังคบัและจรรยาบรรณในการดำาเนนิธรุกจิของบรษัิท 
นอกจากนี้ยังคำานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ไม่ละเมิดสิทธิ
หรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น  สนับสนุนและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูถ้อืหุ้นประเภทสถาบันให้เข้ารว่มประชุมผูถ้อืหุ้น  
สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ 
 - สิทธิในความเป็นเจ้าของหุ้น การซื้อขายและการโอนหุ้น
 - สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 - สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงลง 
  คะแนนแทน 
 - สทิธใินการออกเสยีงลงคะแนน การรว่มตดัสนิใจในเรือ่งสำาคญั 
  ของบริษัท
 - สิทธิในการรับเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน
 - สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทและกำาหนดค่าตอบแทน 
  กรรมการบริษัท
 - สิทธิในการแต่งตั้งและกำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  
 - สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุม 
  ผูถ้อืหุ้นและสทิธท่ีิจะไดร้บัสารสนเทศอย่างเพยีงพอ ทันเวลา 
   และเท่าเทียมกัน
 - สทิธิในการไดร้บัการปฏบิตัท่ีิเท่าเทียมกนัในการรบัซ้ือหุ้นคนื 
  โดยบริษัท
 นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการ
บรษัิทให้ความสำาคญัในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีถกูตอ้ง ครบถว้น 
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ทันเวลา และโปรง่ใส เพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นรับทราบข้อมลูอย่างเท่าเทียมกนั
และทั่วถึง และดำาเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น
และอำานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
 1.1	สิทธิในการรับทราบข้อมูล 
  ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดย
บริษัทฯ ได้เผยแพร่ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท (http://
www.icc.co.th) เพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นมีช่องทางท่ีจะไดรั้บข่าวสารข้อมูลของ
บริษัทมากขึ้น  เช่น  ผลการดำาเนินงานรายไตรมาส  และประจำาปี 
นโยบายการบริหารงาน รวมถึงข้อมูลการทำารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน  
การซ้ือขายสนิทรพัย์ท่ีสำาคญั ข้อมูลท่ีใช้ในการประชุมผูถ้อืหุ้น  รายชือ่ 
ผูถ้อืหุ้น 10 อันดบัแรกของบรษัิท ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถ้อืหุ้น เพือ่
ประชุมสามัญประจำาปี รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับ
จากวันประชุม จำานวนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และข้อมูลที่
จำาเป็นตอ่การตดัสนิใจของผู้ถอืหุ้น โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีถกูตอ้ง 
ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส
 1.2	สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  คณะกรรมการบรษัิทให้ความสำาคญักบัการจดัประชมุผูถ้อืหุ้น 
เป็นประจำาทุกปีภายใน 120 วนั นบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบัญชขีองบรษัิท  
ประชมุในวนั เวลา สถานท่ี และวธิกีาร ท่ีเหมาะสม สะดวกตอ่การเดนิทาง 
และไม่เป็นอุปสรรคในการเข้ารว่มประชุมของผูถ้อืหุ้น เพ่ือให้ผูถ้อืหุ้น 
มีส่วนร่วมในการติดตาม ดูแลผลการดำาเนินงานของบริษัท และหาก
มีความจำาเป็นเร่งด่วน ต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ เป็นเรื่องที่อาจ
กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กฎเกณฑ์ หรือ
กฎหมายท่ีใช้บังคบั  ซ่ึงตอ้งไดร้บัอนมุตัจิากผูถ้อืหุ้น  บรษัิทฯ จะเรยีก
ประชุมวสิามัญผูถ้อืหุ้นเป็นกรณไีป ในการประชุมผูถ้อืหุ้นบรษัิทฯ ได้
ปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามคู่มือ  AGM Checklist 
ของ ก.ล.ต. อย่างเคร่งครัด
  อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา 
สถานที่ และวาระการประชุม โดยมี คำาชี้แจงและเหตุผลประกอบใน
แต่ละวาระในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น   
  ในปี 2559 บรษัิทฯ จดัประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นคร้ังท่ี 51 ปี พ.ศ. 
2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์  
ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีจัดประชุมเป็นประจำาทุกปี เพ่ือไม่ให้ผู้ถือหุ้นสับสน 
และสามารถเดินทางไปร่วมประชุมได้ง่าย พร้อมแนบแผนที่ สถานที่
ท่ีประชุมท่ีมคีวามชัดเจน เข้าใจงา่ย ไปกบัหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุ้น 
  ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้มีการซื้อหุ้นคืนและไม่มีการทำา 
ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นท่ีมีผลกระทบอย่างเป็นนัยสำาคัญต่อบริษัท
หรือต่อผู้ถือหุ้นรายอื่น และไม่ได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้
 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
  1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุม  
สง่เสรมิให้ผูถ้อืหุ้นมโีอกาสแสดงความคดิเห็นและตัง้คำาถามในเรือ่งท่ี
เกีย่วขอ้งกับบรษัิท โดยให้สทิธผิูถ้อืหุ้นสว่นนอ้ยเสนอเร่ือง  เพือ่บรรจุ
เป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ / หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

  นอกจากนี้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามเกี่ยวข้อง
กับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 
โดยส่งผ่าน E - mail : iccset@icc.co.th หรือโทรสารของบริษัท 
: 02-294-1155  โดยกำาหนดหลักเกณฑ์การส่งคำาถามล่วงหน้า 
อยา่งชัดเจนไว้ ในหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุ้น พร้อมเผยแพร่บน  website 
  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2559 บริษัทฯ เปิดโอกาส 
ให้ผูถ้อืหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญ ผูถ้อืหุ้นครัง้ท่ี 51 ปี พ.ศ. 2559 
และเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
ล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2558 โดย
ให้จัดทำาเป็นหนังสือส่งถึงคุณดวงฤดี มิลินทางกูร เลขานุการบริษัท  
เพื่อพิจารณาดำาเนินการตามข้ันตอน โดยเผยแพร่ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผา่นชอ่งทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ  
website ของบรษัิท เมือ่ครบกำาหนดระยะเวลา ปรากฏวา่ไมม่ผู้ีถอืหุ้น
เสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท  และไม่มีการส่งคำาถามล่วงหน้า
  2. บริษัทฯ แจ้งมติวาระและรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม 
ผู้ถือหุ้นท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ตั้งแต่วันท่ี  
23 กุมภาพันธ์ 2559 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประมาณ 2 เดือน  เพื่อ
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนจัดตารางเวลาในการเข้าร่วมประชุมรวม
ท้ังแจง้กำาหนดวนัให้สทิธผิูถ้อืหุ้นเข้ารว่มประชุมและการรบัเงนิปันผล  
พร้อมเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
  3. บริษัทฯ เปิดเผยหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูล
ประกอบการประชุมทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่ง
ให้ผู้ถือหุ้นในรูปเอกสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในเว็บไซต์
ของบริษัท ล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม โดยเปิดเผย
ตัง้แตว่นัท่ี 22 มนีาคม  2559 เพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นท้ังชาวไทยและตา่งชาต ิ
สามารถเข้าถงึข้อมูลไดโ้ดยสะดวกรวดเรว็ และมเีวลาพจิารณาข้อมูล
มากยิ่งขึ้น
  4. บริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูล
ประกอบการประชมุท่ีมรีายละเอยีดเพยีงพอ ซ่ึงมีท้ังขอ้เท็จจรงิพรอ้ม
คำาช้ีแจง และเหตผุลประกอบในแตล่ะวาระ เพือ่ประกอบมตท่ีิขอตาม
ท่ีระบุในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมระบุอย่างชัดเจนว่าเป็น
เรื่องเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณาอนุมัติ  รวมทั้งความเห็นของ 
คณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระอย่างชัดเจน ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม  24  วัน  ซึ่งเกินกว่ามาตรฐานกำาหนด  โดยส่งวันที่ 
1 เมษายน  2559 เพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นพจิารณาลว่งหนา้ ประกอบดว้ยราย
ละเอียดวาระการประชุม รายงานประจำาปี งบการเงิน  หนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข.ขอ้มลูเกีย่วกบับุคคลท่ีเสนอแตง่ตัง้เปน็กรรมการ แผนท่ี
สถานที่จัดประชุม พร้อมคำาอธิบายเอกสารและหลักฐานที่จำาเป็นที่ผู้
ถอืหุ้นตอ้งนำามาแสดง และวธิกีารเข้ารว่มประชุมเพือ่รกัษาสทิธ ิรวม
ท้ังข้อบังคับในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซ่ึงมี
ข้อมูลครบถว้นเพยีงพอให้ผูถ้อืหุ้นใช้ประกอบการตดัสนิใจลงคะแนน
เสียงในแต่ละวาระ (ข้อมูลในแต่ละวาระสามารถดูได้จากหนังสือนัด
ประชมุผูถ้อืหุ้นท่ีเผยแพรผ่า่น  website ของบรษัิท) อีกท้ังลงประกาศ
โฆษณาหนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุ้นในหนงัสอืพมิพ์ไทยตดิตอ่กนั 3 วนั 
ก่อนวันประชุม  7  วัน ตั้งแต่วันที่ 18 - 20 เมษายน 2559 
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บร�ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) การกำากับดูแลกิจการ

  กรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติหรือผู้ลงทุนสถาบัน บริษัทฯ ได้จัดส่ง
หนงัสอืนดัประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชมุชดุภาษาอังกฤษ
ไปพร้อมกับชุดภาษาไทย เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภทรวม
นักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถดู
รายละเอียดท้ังหมดท่ีเกี่ยวกับการประชุมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท
(http://www.icc.co.th)
  นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่
ไดจ้ดัทำา และปฏิบตัติามประกาศของกระทรวงพาณิชย ์ซึง่ม ี 3 แบบ
คือแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยสามารถเลือกหนังสือมอบ
ฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง
  ในปี 2559 มีผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ลงทุนสถาบันมอบฉันทะ
ให้กรรมการตรวจสอบประชุมแทน 5 ราย
 วันประชุมผู้ถือหุ้น
  1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุ้น และให้
ความสำาคญัตอ่การประชุมผูถ้อืหุ้น โดยถอืเป็นหนา้ท่ีท่ีคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการชุดย่อยทุกคน และผู้บริหารจะต้องเข้าร่วม
ประชุมทุกครั้ง เพื่อพบปะและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล
เกี่ยวกับบริษัทพร้อมตอบคำาถามของผู้ถือหุ้น
  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 ปี พ.ศ.  2559 เมื่อ
วนัท่ี 25 เมษายน 2559 กรรมการบริษัทเข้ารว่มประชุมครบ  11  ท่าน
ซ่ึงรวมประธานกรรมการบรษัิท และประธานกรรมการชุดย่อยท้ัง  6 ชุด
เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน รวมท้ังกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และกรรมการธรรมาภิบาลเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน
คณะกรรมการบรหิารฝา่ยจดัการมีประธานกรรมการบริหาร กรรมการ
ผู้อำานวยการ ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีการเงิน และผู้อำานวยการฝ่าย
ทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน และมีผู้สอบบัญชีของบริษัท
เข้าร่วมประชุมด้วย รวมท้ังมีการบันทึกรายชื่อพร้อมตำาแหน่งของ
คณะกรรมการทุกคณะ และผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้ใน
รายงานการประชุม  ซ่ึงสามารถดจูากรายงานการประชุมสามัญผูถ้อื
หุ้นที่เผยแพร่ใน website ของบริษัท
  2. บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย  โดย
กอ่นเริม่การประชมุเลขานกุารบริษัทไดแ้จง้จำานวน/ สดัสว่นผูถ้อืหุ้นท่ี
เข้าประชมุ และประธานท่ีประชุมไดช้ี้แจงกตกิาท้ังหมด รวมถงึวธิกีาร
ลงคะแนนเสยีง และนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุ้นท่ีลงมติในแตล่ะวาระ
ตามข้อบังคับของบริษัท พร้อมช้ีแจงวิธีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง 
และเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมทุกรายซักถาม แสดงความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ ได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ ตอบข้อซักถามอย่าง
ชัดเจน ตรงประเดน็ และสรุปผลการลงมตจิากการนบัคะแนนเสยีงใน
ทุกวาระดว้ยระบบ Barcode ท้ังเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสยีง
พร้อมท้ังมีการบันทึกในรายงานการประชุมอย่างชัดเจน ถูกต้อง   
ครบถว้น มีการบันทึกวธิกีารลงคะแนนและนบัคะแนน จำานวนคะแนน
เสียงที่ได้รับในแต่ละวาระอย่างชัดเจน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ
งดออกเสียง และบันทึกคำาถามและคำาตอบของผู้ถือหุ้นไว้ในรายงาน
การประชุม
  ในปีท่ีผ่านมาประธานกรรมการบริหาร ได้เปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม  

  3. คณะกรรมการบรษัิทสง่เสรมิการนำาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ประชุมผูถ้อืหุ้น เพือ่ให้เกดิความถกูตอ้ง รวดเรว็ มีการลงมตเิป็นแตล่ะ
รายการ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และ
มีการใช้บัตรลงคะแนน รวมท้ังมีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบ
การนับคะแนน 
  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ  Barcode  
ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพ่ืออำานวยความสะดวกและ
รวดเร็ว แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
  การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำาโดยเปิดเผย 
มีบัตรลงคะแนนเสียงแจกให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน และจะเก็บบัตรลง
คะแนนเฉพาะวาระไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสยีง ยกเวน้วาระเลอืกตัง้
กรรมการจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกคนท่ีมาประชุม การ
นับคะแนนเสียงจะนำาคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงมา
หักออกจากจำานวนเสียงท้ังหมดท่ีเข้าประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่า
เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยใช้ระบบ  Barcode ใน
การนบัคะแนนพรอ้มแสดงผลการลงคะแนนเสยีงแตล่ะวาระผา่นทาง  
Projector  ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
  การตรวจนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ในแต่ละวาระ มี
เจา้หนา้ท่ีของบรษัิท  วรีะลอว ์ออฟฟสิ จำากดั ซ่ึงเป็นท่ีปรกึษากฎหมาย
ของบรษัิทรว่มเป็นสกัขีพยานและตรวจนบัคะแนนเสยีง และตรวจสอบ
การลงคะแนนเสยีงในทุกวาระ เพือ่ความโปรง่ใสถกูตอ้งตามกฎหมาย
และข้อบังคบัของบรษัิท และมผีูส้อบบัญชขีองบรษัิทรว่มสงัเกตการณ์
การนับคะแนน พร้อมเปิดเผยให้ท่ีประชุมทราบ และบันทึกไว้ใน
รายงานการประชุม หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อโต้แย้งการลง
คะแนนเสียงดังกล่าว สามารถตรวจสอบได้ภายหลังการประชุม
  นอกจากนีก้อ่นเข้าวาระการประชมุทุกวาระ แผนกลงทะเบียน
ผู้ถือหุ้น ได้แจ้งจำานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมใหม่ทุกครั้ง
  ในปี 2559 การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ

(กอ่นเข้าวาระท่ี 1 มผีูถ้อืหุ้นมาเพิม่ 1 ราย  รายละเอียดดจูากรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่ใน website ของบริษัท) 
  4. บรษัิทฯ ดำาเนนิการประชมุเรยีงตามลำาดบัวาระการประชุม
ไม่มีการสลับวาระ และไม่มีการเพ่ิมวาระหรือพิจารณาวาระอ่ืน
นอกเหนือจากท่ีได้กำาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำาคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
  5. นอกจากนีบ้รษัิทฯ ไดบั้นทึกวีดทัีศนภ์าพการประชุมผูถ้อืหุ้น
ตลอดระยะเวลาการประชุม และไดเ้ผยแพรผ่า่น  website  ของบรษัิท
(http://www.icc.co.th)
  6. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ กำาหนดวาระการ
ประชุมไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน มีรายละเอียดและข้อเท็จจริงท่ี
ครบถว้น และเพยีงพอ วัตถปุระสงคแ์ละเหตผุลของแตล่ะวาระท่ีเสนอ 
พร้อมระบุอยู่ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น  

เห็นด้วย
วาระ

หุ้นหุ้นหุ้น

ไม่เห็นด้วย

%%%

งดออกเสียง

 1 - 8 150 240,041,310 100.00 - - - - - -

ราย ราย ราย
วาระ

หุ้น %

งดออกเสียง
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ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - การศึกษาข้อบกพร่องของตน ทำาให้เรารู้จักตนเอง

   - วาระเกี่ยวกับการจัดสรรกำาไร ได้แยกเป็นแต่ละวาระ
    • วาระจ่ายเงินปันผล และวาระจัดสรรเงินสำารองต่างๆ
   - วาระเกีย่วกบักรรมการ ไดแ้ยกเร่ืองการเลอืกตัง้กรรมการ 
และคา่ตอบแทนออกเป็นแตล่ะวาระ  วาระการประชุมผูถ้อืหุ้นท่ีสำาคญั 
ได้แก่ 
    • การจา่ยเงนิปันผล		:  บรษัิทฯ เสนอรายละเอยีดเกีย่ว
กับการจัดสรรกำาไร อัตราเงินปันผลท่ีเสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและ
ข้อมูลประกอบ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  
มีการเปรียบเทียบเงินปันผลท่ีจ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีท่ีผ่านมา 
พร้อมระบุวันกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และวันปิด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และวันที่จ่ายเงินปันผล
    • การเลอืกตัง้กรรมการบรษัิท  : บรษัิทฯ  ให้สทิธผิูถ้อืหุ้น 
เลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายคน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
กรรมการบรษัิทท่ีไดร้บัการเสนอช่ือไดผ้า่นการพจิารณากลัน่กรองจาก 
คณะกรรมการสรรหา และหากเป็นกรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติ
ตามที่บริษัทฯ กำาหนดและตามประกาศของคณะกรรมการการกำากับ
ตลาดทุน โดยในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีการระบุช่ือพร้อมแนบ
ประวัติย่อของกรรมการบริษัทแต่ละคนท่ีจะเสนอให้เลือกตั้ง ซ่ึง
ประกอบด้วย  ช่ือ - นามสกุล อายุ ตำาแหน่ง ประวัติการศึกษา 
ประวัตกิารทำางาน จำานวนบรษัิทท่ีดำารงตำาแหนง่กรรมการของบรษัิท/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอ่ืน  การดำารงตำาแหน่งใน
กิจการท่ีแข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธรุกิจของบริษัท การถือหุ้นในบริษัท 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการท่ีเสนอ (ตาม
ข้อมูลเกีย่วกบับุคคลท่ีเสนอแตง่ตัง้เป็นกรรมการบรษัิทท่ีสง่ไปพรอ้ม
กบัหนงัสอืนดัประชุม  ผูถ้อืหุ้น และเผยแพร่ผา่น website ของบรษัิท)  
    กรณีเป็นการเสนอช่ือกรรมการเดิมกลับเข้าดำารง
ตำาแหนง่ใหม่ บรษัิทฯ ยังไดเ้สนอข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผา่น
มา และจำานวนวาระ / ปีที่เคยดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทด้วย 
    ในปี 2560 บริษัทฯ ยังคงให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอบุคคล
เพือ่เขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทลว่งหนา้กอ่นการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560 รายละเอียดตามข้อ 1. 
กอ่นวนัประชุมผูถ้อืหุ้น (สทิธขิองผูถ้อืหุ้น) หนา้ 92 ในรายงานประจำาปีนี ้
    • ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบรษัิทให้
สทิธผิูถ้อืหุ้นเป็นผูอ้นมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทเป็นประจำาทุกปี  
มีการกำาหนดหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะ  
    บรษัิทฯ เสนอวงเงนิคา่ตอบแทนของกรรมการทุกรปูแบบ 
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำาทุกปี โดยผ่านการพิจารณาจาก 
คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน ซ่ึงพจิารณาจากผลการดำาเนนิงาน 
ผลปฏิบัติงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
จำานวนเงนิค่าตอบแทนท่ีจา่ยในปีท่ีผา่นมา  และเปรียบเทียบกบัระดบั
ท่ีปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำานาจ หน้าท่ี และความ 
รบัผดิชอบ มีการนำาเสนอถงึนโยบาย ในการกำาหนดคา่ตอบแทน รวม
ท้ังหลักเกณฑ์ในการให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทแต่ละตำาแหน่ง  
โดยแยกเป็นการทำาหน้าท่ีกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหา กรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน กรรมการธรรมาภบิาล 

และกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการสรุปวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ  
จำานวนเงินที่จ่ายจริงและรูปแบบในการจ่าย รวมทั้งจำานวนเงินที่จ่าย
ให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  กรรมการธรรมาภิบาล และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นรายบุคคล ในแบบ 56 - 1 และหน้า 
81-82 ในรายงานประจำาปีนี้
    • การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดจำานวนเงินค่าสอบ
บัญชี : บริษัทฯ เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที ่
สังกัด ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ
ของผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงาน จำานวนปีท่ีทำาหน้าท่ี เหตุผลใน
การเปลี่ยนผู้สอบบัญชี และค่าบริการของผู้สอบบัญชี พร้อมข้อมูล 
เปรยีบเทียบคา่ตอบแทนของผูส้อบบัญชีระหวา่งปีปัจจบัุนกบัปีท่ีผา่น
มาและค่าบริการอ่ืนท่ีมีการรับบริการจากบริษัทสอบบัญชีท่ีผู้สอบ
บัญชีสงักดั  นอกจากนียั้งพจิารณาเปรยีบเทียบกบัปรมิาณงาน  และ
อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน โดยได้
ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรรมการตรวจสอบ
 หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
  1. คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนน ในแต่ละวาระทั้งภาษาไทย
และภาษาองักฤษ  ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
ในวนัถดัจากวนัประชมุผูถ้อืหุ้น และเผยแพรผ่า่น  website ของบรษัิท
รวมท้ังแจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อม
ประสานงานกับนายทะเบียนบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในการ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในอัตราท่ีเท่าเทียมกันตามสิทธิ
อย่างครบถ้วน
  2. จัดทำารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นท้ังภาษาไทยและภาษา
อังกฤษอย่างละเอียด ชัดเจน ครบถว้น ตรงตามข้อเท็จจรงิ มกีารบันทึก
รายช่ือพรอ้มตำาแหนง่ของกรรมการทุกคณะท่ีเขา้รว่มประชุม บันทึก
ประเดน็คำาถามคำาตอบ วธิกีารลงคะแนนและนบัคะแนน  บันทึกจำานวน
คะแนนเสยีงท่ีไดร้บัในแตล่ะวาระท้ังเห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย และงดออก
เสียง และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเผยแพร่ 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่าน website ของบริษัท เพื่อเป็น 
ช่องทางให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบข้อมูล โดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้ง
ตอ่ไปพร้อมนำาส่งกรมพฒันาธรุกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ ภายใน
เวลาที่กฎหมายกำาหนด
 1.3	โครงสร้างการถือหุ้น
  บริษัทฯ ไม่ได้สร้างกลไกเพื่อป้องกันการครอบงำากิจการที่จะ
ทำาให้ฝา่ยจดัการหรอืผูม้อีำานาจควบคมุใช้เป็นเกราะป้องกนัตนเอง ใน
กรณท่ีีมกีารบรหิารงานขาดประสทิธภิาพหรอืไมโ่ปรง่ใส โดยในปี  2559 
บริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องท่ีทำา
ธรุกจิคลา้ยหรอืเกีย่วเนือ่งกนั และการถอืหุ้นไขวร้ะหวา่งกนั ตามหนา้ 
43-44 ในรายงานประจำาปีนี ้พรอ้มท้ังเผยแพรผ่า่น website ของบรษัิท 
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน) การกำากับดูแลกิจการ

 ในปี  2559  คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมคู่สมรสและ 
บุตรท่ียังไม่บรรลนุติภิาวะ ถอืหุ้นของบรษัิทรวมกนัเท่ากบั   6.57%  ซ่ึง 
ไม่เกิน  25% ของหุ้นที่ออกจำาหน่ายแล้วของบริษัท และสัดส่วนการ 
ถือหุ้นของหุ้น Free Float เท่ากับ  27.00%  ซึ่งมากกว่า  25%  ของ
หุ้นที่ออกจำาหน่ายแล้วทั้งหมด
2.	 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 1. บริษัทฯ ให้ความเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของ 
ผู้ถือหุ้น ให้ความสำาคัญและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค  
สรา้งความเท่าเทียมกนัในผูถ้อืหุ้นทุกกลุม่ ไมเ่อือ้ประโยชนต์อ่กลุม่ใด
กลุม่หนึง่ไม่วา่จะเป็นผูถ้อืหุ้นรายใหญ ่ผูถ้อืหุ้นรายย่อย หรอืผูถ้อืหุ้น 
ต่างชาติ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงในเร่ืองต่างๆ ในฐานะ
เจา้ของกจิการไดอ้ย่างเตม็ท่ี และมัน่ใจไดว้า่สทิธิของตนจะไดร้บัความ
คุ้มครองปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการอำานวยความสะดวกอย่าง 
เพียงพอ
 2. คณะกรรมการบรษัิทปฏบัิตติอ่ผูถ้อืหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม
และเท่าเทียมกนั โดยหุ้นประเภทเดยีวกนัมีสทิธิออกเสยีงเท่าเทียมกนั 
เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 3. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้า
รว่มประชุมดว้ยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผูอ้ืน่เข้ารว่มประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้น
สามารถกำาหนดทิศทางการลงคะแนนเสยีงได ้และเสนอช่ือกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 4. คณะกรรมการบริษทัเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ส่วนน้อยเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจำาปี
 5. คณะกรรมการบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
บน website ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุม 
ผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 6. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของ
ตนในฐานะผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสาร
ประกอบการประชุมเพือ่การพิจารณาลว่งหนา้ โดยไดจ้ดัทำาฉบับภาษา
อังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติด้วย
 7. คณะกรรมการบริษัทกำาหนดนโยบายการป้องกันการใช้
ข้อมูลภายในและมีมาตรการป้องกนัการนำาขอ้มลูภายในไปใช้เพือ่หา 
ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ โดยห้ามมิให้กรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนซ่ึงอยู่ในหน่วยงานท่ีรับทราบ
ข้อมูลภายใน ทำาการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน 
ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
 8. คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร 
รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้อง  
ดำาเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ 
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
 จากนโยบายการกำากบัดแูลกจิการและหลกัการกำากบัดแูลกจิการ 
ในหมวด การปฎบัิตติอ่ผูถ้อืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั บรษัิทฯ ปฏบัิตติอ่

ผูถ้อืหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม ผูถ้อืหุ้นทุกรายมีสทิธิ
และความเท่าเทียมกัน 

  2.1	 การใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
   1. หากเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดทำาหนังสือนัด
ประชุมผู้ถือหุ้นรวมท้ังเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการ
ประชุมเป็นภาษาอังกฤษ และจัดส่งไปพร้อมกับชุดภาษาไทย พร้อม
ทั้งสามารถดูได้จาก website ของบริษัท ซึ่งมีทั้งฉบับภาษาไทยและ
อังกฤษ
   2. การกำาหนดสิทธิออกเสียงในท่ีประชุม  เป็นไปตาม
จำานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และ
มีหุ้นประเภทเดียวคือหุ้นสามัญ
   3. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีกระบวนการ และ
ช่องทางเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอบุคคล เพ่ือเข้ารับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุม 
ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำาหนด รวมถึงช่องทางและช่วงเวลารับเรื่อง 
ระหว่างวันท่ี 1-30 ธันวาคม 2558 โดยเผยแพร่ท้ังภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และ  website ของบริษัท 
    รวมท้ังเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นสง่คำาถามลว่งหนา้ ซ่ึงไมม่ี
ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการ
บริษัท และไม่มีการส่งคำาถามล่วงหน้า
   4. ในปี 2559 บรษัิทฯ จดัประชุมสามญัถอืหุ้นท้ังหมด 1 ครัง้ 
ในวันจันทร์ท่ี 25 เมษายน 2559 และได้มอบหมายให้บริษัท  
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้น
ของบริษัท ดำาเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น 
ล่วงหน้า 24 วัน ก่อนวันประชุม โดยส่งวันที่ 1 เมษายน  2559 และ 
เผยแพร่บน website ของบริษัท เป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม 
เพ่ืออำานวยประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ลงทุนสถาบัน 
มีเวลาในการเตรียมตัวศึกษารายละเอียดแต่ละวาระ และเตรียมการ
มอบฉันทะในกรณีที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
    บรษัิทฯ อำานวยความสะดวกให้กบัผูถ้อืหุ้นตา่งชาต ิโดย
จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบ การประชุม
เป็นภาษาอังกฤษไปพร้อมกับชุดภาษาไทย  เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น
ทุกประเภท รวมผู้ลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม
    นอกจากนีบ้รษัิทฯ ไดเ้ผยแพรห่นงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุ้น 
และเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นท้ังหมดท่ีมีข้อมูลเหมือนกับ
ข้อมูลท่ีบริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษบน  website  ของบรษัิท  (http://www.icc.co.th)  ลว่งหนา้ 
ก่อนส่งเอกสาร  30 วันก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่  22  มีนาคม  
2559  เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศสามารถเข้า
ถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว มีเวลาพิจารณาข้อมูลมากยิ่งขึ้น
    ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  52  ปี พ.ศ.  2560  
วันที่ 24 เมษายน 2560 บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อม
เอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม  21  วัน  โดยส่ง 
วนัท่ี  3  เมษายน   2560  ประกอบดว้ยรายละเอียดวาระการประชุม  รายงาน 
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ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - ศึกษาคนเพื่อมอบงานให้เหมาะกับความสามารถ

การกำากับดูแลกิจการ

ประจำาปี งบการเงิน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ข้ันตอนการมอบ
ฉันทะ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ และแผนที่
สถานที่จัดประชุม ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นจัดเตรียม
เอกสารได้อย่างถูกต้อง และใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระ
   5. บรษัิทฯ อำานวยความสะดวกให้กบัผูถ้อืหุ้นท่ีไมส่ามารถ
เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง  สามารถมอบฉันทะ ให้ผูอ่ื้นเข้าประชมุแทน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณา และออกเสียงลง
คะแนนในกิจการต่างๆ ของบริษัทตามระเบียบวาระการประชุม  โดย
ได้ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม รวม
ถงึข้ันตอนในการมอบฉันทะ และไมไ่ดก้ำาหนดเงือ่นไขซ่ึงทำาให้ยากตอ่
การมอบฉนัทะของผูถ้อืหุ้น โดยผูถ้อืหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง หรือคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ
ของบรษัิทเข้าประชุมแทน เพ่ือเป็นตวัแทนรกัษาสทิธขิองตนได ้โดย
บริษัทฯได้ให้ชื่อ ที่อยู่  และการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของ
กรรมการตรวจสอบท้ัง  4  ท่าน  ไวใ้นหนงัสอืบอกกลา่วนดัประชุม และ
สามารถดขู้อมลูเกีย่วกบักรรมการตรวจสอบท้ัง  4  ท่าน ไดจ้ากรายงาน
ประจำาปีของบริษัท ท่ีได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือ
หุ้น โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่บริษัทส่งให้พร้อมหนังสือนัด
ประชมุ  เพือ่สนบัสนนุให้ผูถ้อืหุ้นใช้หนงัสอืมอบฉันทะรปูแบบท่ีผูถ้อื
หุ้นสามารถกำาหนดทิศทางการลงคะแนนได ้และสามารถ  Download  
หนังสือมอบฉันทะท่ีได้จัดทำาและปฏิบัติตามประกาศของกระทรวง
พาณชิย์จาก website  ของบรษัิท (http://www.icc.co.th)   ซ่ึงมี 3  แบบ
คอื แบบ ก.  แบบ ข.  และแบบ ค.  (ใช้เฉพาะกรณผีูถ้อืหุ้นเป็นผูล้งทุน
ตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ให้คสัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและ
ดูแลหุ้น) โดยสามารถเลือกแบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง
    ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  51  ปี พ.ศ. 2559  
เมื่อวันที่  25 เมษายน  2559

   6. บริษัทฯ อำานวยความสะดวกในการลงทะเบียนและเข้า
รว่มประชุม โดยมีอากรแสตมป์สำาหรบัตดิหนงัสอืมอบฉันทะไว้บรกิาร
ผู้ถือหุ้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
   7. การลงทะเบียนเข้าประชุมเป็นไปโดยสะดวกสามารถลง
ทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และให้สิทธิผู้
ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังที่ได้เริ่มประชุมไปแล้ว มีสิทธิในการ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ และยังไม่ได้มีการลงมติ และ
นับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป
   8. บริษัทดำาเนินการประชุมตามลำาดับระเบียบวาระการ
ประชุม ไม่มีการสลับวาระ และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำาคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

   9. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะกระทำาโดยเปิดเผย 
โดยบริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ
ทุกคน ต้ังแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนร่วมประชุม และจะเก็บบัตรลง
คะแนนพร้อมลงนามรับรอง เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท 
จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทุกรายท่ีเข้าร่วม
ประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอใน
การลงทะเบียนเข้าประชุมและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดย
ใช้ระบบ Barcode เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส 
  2.2	 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
   วัฒนธรรมท่ีดีอันยาวนานวัฒนธรรมหนึ่งของบริษัทก็คือ 
การยึดถอืวา่บรษัิทฯ เป็นของสว่นรวมไมไ่ดเ้ป็นของผูใ้ดผูห้นึง่ ดงันัน้
หนา้ท่ีสำาคญัหนา้ท่ีหนึง่ของพนกังานบรษัิททุกคนในทุกระดบั คอื ช่วย
กันตรวจตราดูแลป้องกันไม่ให้มีการนำาทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดย
มิชอบ ไม่ว่าโดยผู้ใด โดยระลึกถึงหน้าที่ดังกล่าวมาเป็นเวลาช้านาน 
ทำาให้หน้าที่นี้ฝังรากลึกในสำานึกของพนักงานทุกระดับ
   การตระหนักในหน้าท่ีดังกล่าวทำาให้การบริหารงานของ
บรษัิท มลีกัษณะเป็นการบรหิารโดยคณะบุคคลเกอืบท้ังหมดมาหลาย
ทศวรรษ โดยมีการประชุมหารือร่วมกัน ทั้งในระดับเดียวกันและต่าง
ระดับข้ามสายงานอยู่ตลอดเวลา  การดำาเนินงานในลักษณะดังกล่าว
ทำาให้ผู้บริหารท่านใดท่านหนึ่งไม่สามารถก่อความเสียหายท่ีมีนัย
สำาคัญต่อบริษัทได้ด้วยการกระทำาการตามลำาพัง โดยปราศจากความ
รอบคอบ  
   นอกจากการบริหารงานโดยคณะบุคคล บริษัทได้ยึดหลัก
ปฏบัิตติาม ISO 9001 : 2008 อย่างเครง่ครดั โดยยึดหลกัความโปรง่ใส
ของการจัดการและการตัดสินใจ ซึ่งทำาให้บริษัทฯ มีธรรมาภิบาลที่ดี
ในทุกดา้น ลกัษณะการทำางานของบรษัิทสง่ผลให้บรษัิทมีประสทิธผิล
ด้านการควบคุมภายในข้างต้นอย่างน่าพอใจ
   บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูล
ภายใน รายละเอียดดูจาก หน้า 120 ในรายงานประจำาปีนี้ อีกทั้งได้
กำาหนดไว้ในจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจท่ีต้องปฏิบัติต่อบริษัทและ
ผูถ้อืหุ้น และกำาหนดไวใ้นจรรยาบรรณกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร  และ
พนักงาน อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้พัฒนาระบบการควบคุมการใช้ข้อมูล
ภายใน โดยนำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้กำาหนดระดับการ
เข้าถึงข้อมูลภายในให้เหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
พนักงานแต่ละระดับ ซึ่งมีรหัสผ่านเฉพาะบุคคลในการเข้าสู่ระบบ
   ในปี 2559 ท่ีผา่นมา กรรมการบรษัิทและผูบ้รหิาร ไดป้ฏบัิติ
ตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด
  2.3	 การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท	และการ
รายงานการมีส่วนได้เสีย
   บรษัิทฯ มนีโยบายและมาตรการดแูลการซ้ือขายหลกัทรพัย์
และการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหารโดย
กำาหนดไวใ้นจรรยาบรรณกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนกังาน ห้าม
มิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับ
ทราบข้อมลูภายใน  ทำาการซ้ือขายหลกัทรพัย์ของบรษัิทช่วง 1 เดอืน

ราย หุ้น %	(หุ้น)

 ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม 1,957 290,633,730 100.00

 ผู้ถือหุ้นเข้าประชุม 150 240,041,310 82.59

  เข้าประชุมด้วยตนเอง 53 24,330,376 8.37

  มอบฉันทะ 97 215,710,934 74.22

  - มอบให้กรรมการตรวจสอบ 13  7,703,710 2.65

  - มอบให้ผู้อื่น 84 208,007,224 71.57

%	(หุ้น)
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน) การกำากับดูแลกิจการ

ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน ยกเว้นการซ้ือขายตาม
ธุรกรรมปกติ ซึ่งไม่เกี่ยวเนื่องจากข้อมูลภายในดังกล่าว
   บรษัิทฯ ไดก้ำาหนดให้กรรมการบริษัทและผูบ้ริหารรวมท้ังคู่
สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลนุติภิาวะมีหนา้ท่ีรายงานการถอืหลกัทรพัย์
ครั้งแรก และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท 
ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ภายใน 3 วันทำาการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง  และส่งสำาเนาให้
เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทคร้ังต่อไป นอกจากนี้บริษัทฯ ได้บรรจุวาระ
รายงานการถอืครอง หลกัทรัพยข์องบรษัิท  ของคณะกรรมการบรษัิท
และผู้บริหารรวมทั้ง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นวาระ
ประจำาในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน
   ในปี 2559 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตาม
นโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง
ที่ห้ามการซื้อขาย
   นอกจากนี้บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของ
กรรมการบรษัิท ผูบ้ริหาร โดยกำาหนดให้กรรมการบรษัิท และผูบ้รหิาร 
ตอ้งรายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการบริษัท ผูบ้รหิาร และบุคคล
ท่ีมคีวามเกีย่วข้อง ซ่ึงเป็นสว่นไดเ้สยีท่ีเกีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการ
กิจการของบริษัท ดังนี้ 
   1. รายงานเมื่อเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทหรือ 
    ผู้บริหารครั้งแรก 
   2. รายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย 
   3. กรรมการบรษัิทและผูบ้รหิาร สง่แบบรายงานการมสีว่น 
    ได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัท
    ส่งสำาเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ 
    บรษัิท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7  
    วันทำาการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน
   ในปี 2559 กรรมการบริษัท และผู้บริหารได้ปฏิบัติตาม 
หลักเกณฑ์ที่กำาหนด
  2.4	 ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
   บริษัทฯ ดำาเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล คำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท  
การกำาหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าท่ีเป็นธรรมเสมือนการ
ทำารายการกับบุคคลภายนอก จัดวางระบบการปฏิบัติด้วยความ
โปรง่ใส  ปฏบัิตติามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  
โดยกำาหนดเป็นนโยบายหนึง่ในการกำากบัดแูลกจิการท่ีด ีและกำาหนด
ไว้ในจรยิธรรมท่ีต้องปฏบัิตติอ่บริษัทและผูถ้อืหุ้น มีการเปิดเผยขอ้มูล
เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล
   การทำารายการระหว่างกันท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน ์บรษัิทฯ มีการควบคมุดแูล และดำาเนนิการตามข้ันตอนการ
ทำารายการท่ีเกีย่วโยงกนัอย่างยุตธิรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตาม 
ปกติธุรกิจการค้า ได้แจ้งและเปิดเผยต่อท่ีประชุมโดยระบุช่ือและ
ความสมัพนัธข์องบุคคลท่ีเกีย่วโยง นโยบายการกำาหนดราคา  มูลคา่
รายการ  คูส่ญัญา เหตผุลความจำาเป็นของรายการดงักลา่ว  ตลอดจน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  ความเห็นของคณะกรรมการ

บรหิาร และความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท ตลอดจนความเห็นท่ี 
แตกต่าง (ถ้ามี) ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้
มีส่วนได้เสียได้ออกจากห้องประชุม และไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้นๆ 
และได้เปิดเผยการทำารายการท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และเผยแพรท้ั่งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษผา่น  website  ของบรษัิท (http://www.icc.co.th)  นอกจากนี ้
ยังไดจ้ดัทำารายการสรปุไวใ้นรายงานประจำาปี  และแบบแสดงรายงาน
ข้อมูลประจำาปี (แบบ  56-1) ของบริษัท
   และการทำารายการระหวา่งกนัท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์เมื่อเทียบกับรายได้รวมเท่ากับ 3.26 % หรือเทียบกับราย
จ่ายรวมเท่ากับ 9.53 % ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 25
   นอกจากนี ้บรษัิทฯ มมีาตรการควบคมุดแูลการทำารายการ
ท่ีเกีย่วโยงกนั และจำากดัการให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิกบับรษัิทท่ี
ไม่ใช่บริษัทย่อย  โดยการให้กู้ยืมเงินหรือค้ำาประกันเงินกู้ตามสัดส่วน
การถือหุ้นที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน และได้เปิดเผยการทำารายการ
ที่เกี่ยวโยงกันของปี  2559 หน้า 130-132 ในรายงานประจำาปีนี้ รวม
ทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอครบถ้วน และโปร่งใส
   ในปี  2559  บรษัิทฯ  ไม่มรีายการให้ความช่วยเหลอืทางการ 
เงินกับบริษัทร่วมหรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน แต่มีการให้ความช่วย
เหลอืทางการเงนิกบับรษัิทยอ่ยของบรษัิท โดยเป็นการตอ่อายุสญัญา
เงินกู้ยืมให้กับบริษัทย่อย และร่วมค้ำาประกันให้กับบริษัทร่วมทุนตาม
สัดส่วนการถือหุ้น
   ในปี  2559  ท่ีผา่นมา บรษัิทฯ ไมม่กีารทำารายการเกีย่วโยง
กนัหรอืซ้ือขายทรพัย์สนิท่ีเป็นการฝา่ฝนืหรอืไม่ปฏบัิตติามกฎเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต.
3.	 การคำานึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
  1. คณะกรรมการบรษัิทตระหนกัและเคารพในสทิธขิองผูมี้สว่น
ได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคำานึงถึงสิทธิตามกฎหมาย หรือข้อตกลงท่ีมี
กับบริษัท เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและการ
ปฏบัิตอิย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั จงึไดก้ำาหนดนโยบายเพือ่เป็น
แนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคำานึงถึง  
ชุมชน  สงัคมและสิง่แวดลอ้ม เพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยืน ตอ่ตา้นการ
ทุจริต การคอร์รัปชั่น ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการ
เคารพต่อสิทธิมนุษยชน
 2. จากนโยบายการกำากับดูแลกิจการ และหลักการกำากับดูแล
กิจการ ในหัวข้อ การคำานึงถึงบทบาทผู้มีส่วนได้เสีย 
  บริษัทฯ ยึดมั่นในความรับผิดชอบและเคารพต่อสิทธิของ 
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ภาครัฐ และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม 
และสิ่งแวดล้อม คำานึงถึงการเจริญเติบโตทางธุรกิจท่ีร่วมกัน เอ้ือ
ประโยชน์ซึ่งกันและกัน อันจะนำาไปสู่การทำาธุรกิจท่ีย่ังยืน และได้
กำาหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท 
เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่า สิทธิตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องของผู้มีส่วน
ได้เสียจะได้รับการคุ้มครองดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย และปฏิบัติ
ด้วยความเสมอภาค
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การกำากับดูแลกิจการ

  และกรณท่ีีเกดิความเสยีหาย บรษัิทฯ และผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุม่
ต่างๆ จะร่วมกันหาแนวทางแก้ไข  และกำาหนดมาตรการที่เหมาะสม
เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย
  บริษัทฯ จึงได้กำาหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติต่อ 
ผูมี้สว่นไดเ้สยี โดยจัดทำาเป็นคูมื่อ “จริยธรรมในการดำาเนนิธรุกจิ และ
จรรยาบรรณกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนกังาน” และเผยแพร่ให้
กบักรรมการ ผูบ้รหิาร  และพนกังานทุกระดบัผา่นระบบ  Intranet  และ 
Website ของบริษัท (http://www.icc.co.th) เพื่อเป็นกรอบความ
ประพฤติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจท่ีคำานึง
ถึงการสรา้งความสมดลุและเปน็ธรรมแกผู่ม้สีว่นไดเ้สีย เปน็แนวทาง
ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ยึดถือเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้การค้า  
เจ้าหนี้เงินกู้ คู่แข่งทางการค้า ภาครัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวม
ทั้งพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้าง 
ผลการดำาเนินงานของบริษัทอย่างยั่งยืน   
  นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศใช้จรรยาบรรณกรรมการ
บรษัิท ผูบ้รหิาร และพนกังานเพ่ือเป็นแนวทางในการประพฤตปิฏบัิติ
ตนของกรรมการบรษัิท ผูบ้ริหาร  และพนกังาน  ในการทำาหนา้ท่ีตาม
ภารกจิของบรษัิทดว้ยจิตสำานกึท่ีดแีละเผยแพร่ให้กบักรรมการบรษัิท   
ผูบ้รหิาร  และพนกังานทุกระดบัผา่น  Intranet  และ  Website  ของบรษัิท 
 3. นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ  
 การต่อต้านการคอร์รัปช่ัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การเคารพ
สิทธิมนุษยชน รวมถึงความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม  
รายละเอียดดูจากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2559 ของบริษัท
 4. คณะกรรมการบริษัทดำาเนินการให้มีช่องทางและข้ันตอนท่ี 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเร่ืองท่ีอาจ
ทำาให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการ
เงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
  บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถ
ติดต่อสื่อสาร ร้องเรียน เสนอแนะ ผ่าน  “ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์”  โทร.
0-2294-4999 E-mail : service@icc.co.th บริษัทฯ กำาหนดให้ 
ศนูย์ลกูคา้สมัพนัธร์ายงานขอ้ร้องเรยีน และขอ้เสนอแนะของผูมี้สว่น
ได้เสียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  ผลการตรวจสอบจะรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทต่อไป ข้อร้องเรียนดังกล่าวถือเป็นความลับ
ของบริษัท
  ในปี 2559 มีผู้ร้องเรียนผ่านช่องทางการสื่อสารลดลง 51 % 
จากปี 2558 โดยบริษัทฯ ได้นำาข้อมูลนี้นำาเข้าสู่กระบวนการพัฒนา
สินค้าและบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค
 5. คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบายหรือแนวทางในการ
ปกป้องคุ้มครองพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแส ในเรื่องท่ีอาจทำาให้เกิด
ความเสียหายต่อบริษัทหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
 6. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้จัดทำารายงานความ 
รับผิดชอบทางสังคม โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำาปี
  ในปี 2559  บรษัิทฯ จดัทำารายงานความรบัผดิชอบทางสงัคม 
โดยจดัทำาเป็นรายงานการพฒันาอย่างย่ังยืน ปี 2559  ตามกรอบของ 

Global Reporting Initiative (GRI) แยกต่างหากอีก 1 เล่ม โดยถือ
เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำาปีนี้
	 การปฏิบัติเกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนภายใต้
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
 บรษัิทฯ มุง่มัน่พฒันาดำาเนนิธรุกจิอยา่งย่ังยืน โดยคำานงึถงึความ
รับผิดชอบภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม โดยกำาหนดให้เป็นนโยบาย
หนึง่ในพนัธกจิของบรษัิท และไดก้ำาหนดไวใ้นนโยบายการกำากบัดแูล
กจิการ และจรยิธรรมในการดำาเนนิธรุกจิ ให้บรษัิทฯ ดำาเนนิธรุกจิโดย
คำานึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 บริษัทฯ จึงกำาหนดแนวทางปฏิบัติภายใต้การดูแลและบริหาร
จดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดดจูากรายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2559 ของบริษัท
 ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ดำาเนินการธุรกิจภายใต้มาตรฐาน 
สิง่แวดลอ้มท้ังภายในและภายนอกองคก์ร รายละเอยีดดจูากรายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2559
  ภายในองค์กร
  1. ลดโลกร้อนโดยเปลี่ยนยูนิฟอร์มของพนักงานขาย ใช้
ผลติภัณฑ์ผา้ CoolMode สง่ผลให้บรษัิทฯ ไดร้บัรางวัล องคก์รลดโลก
รอ้นในการใช้เสือ้ผา้  CoolMode  (เสือ้ผา้ลดโลกรอ้น)  จากสถาบันพฒันา
สิ่งทอ และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
  2. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนภายในองค์กรด้วย
โครงการ Solar Cell Rooftop โดยใช้ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า ด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ด้วยการติดตั้งแผง
โซล่าเซลล์บนหลังคาสำานักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ
  ภายนอกองค์กร
  1. บรษัิทฯ ดำาเนนิธรุกจิเป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม โดยคดัสรร 
   ผลติภณัฑส์ำาหรบัเดก็ “ENFANT” ภายใตแ้นวคดิ Healthy &  
   Safety เพ่ือสขุอนามยั และความปลอดภยั ของลกูนอ้ย ซ่ึง 
   ผลติจากบรษัิทคูค่า้ท่ีไดร้บัการรบัรอง มาตรฐานคณุภาพ 
   ผลิตภัณฑ์ “Green Label” หรือฉลากเขียว ผลิตภัณฑ์ที่ 
   ปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  2. ร่วมกับโครงการ Little Forest ของมหาวิทยาลัย 
   เกษตรศาสตร ์ปลกูป่าและรกัษาพืน้ท่ีป่า จำานวน 100 ไร ่ 
   ที่สวนป่าวังชิ้น อ.วังชิ้น จ. แพร่
 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
 คณะกรรมการบรษัิทตระหนกัถงึความสำาคญัของพนกังานวา่เป็น
ทรัพยากรท่ีมีค่า และเป็นหัวใจสำาคัญในการนำาพาองค์กรมุ่งสู่ความ
สำาเร็จ  จึงกำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้  
ศกัยภาพ ของพนกังาน อกีท้ัง บรษัิทฯ ยังคำานงึถงึความปลอดภยัต่อ
ชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน จึงกำาหนดนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการทำางาน รายละเอียดดูจากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 
2559 ของบริษัท
 ในปี 2559  ไม่ปรากฏว่ามีพนักงานได้รับอุบัติเหตุในงานถึงขั้น
หยุดงาน  
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน) การกำากับดูแลกิจการ

 นโยบายการต่อต้านการทุจริต	คอร์รัปชั่น
 บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม 
โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน รวมถึงการ
สร้างจิตสำานึก ค่านิยม ทัศนคติ  และปลูกฝังจนกลายเป็นวัฒนธรรม
องค์กรท่ีจะส่งเสริมให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุก
ระดับปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ตลอด
จนไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสำาเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต  
บรษัิทฯ จึงกำาหนดนโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชัน่ และข้อปฏบัิตติาม
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม 
คณะกรรมการบรษัิท เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2558 และวนัท่ี 15 มนีาคม 
2559 ตามลำาดับ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของกรรมการบริษัท 
ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกระดบั  ซ่ึงบรษัิทฯ ไดถ้า่ยทอดนโยบายและ
ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ
ไปยัง กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ตลอด
จนจดัให้มีการฝกึอบรมปฐมนเิทศพนกังานใหม่  และสือ่สารไปยังคูค่า้ 
และ Supplier ต่างๆ พร้อมจัดทำาเป็นรูปเล่มและแจกให้กับกรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา คู่ค้า และ Supplier พร้อมเผยแพร่
ผ่าน Website ของบริษัท
 อีกท้ัง บรษัิทฯ พัฒนาระบบรบัข้อรอ้งเรยีนและแจง้เบาะแสการ
ทุจริต คอร์รัปช่ัน โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริต
คอร์รัปช่ัน ผ่านทาง email: iccauditcommittee@icc.co.th และ 
ตู้ป.ณ. 22 เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120 
 ในปี  2559  มข้ีอร้องเรียนและแจง้เบาะแสท่ีบุคคลภายนอกแจง้ 
เบาะแสของผู้กระทำาความผิดอันเกิดจากการทุจริต ไม่ปฏิบัติตาม 
กฎระเบียบบรษัิท นโยบายตอ่ตา้นการคอร์รปัช่ัน รวม  5  เรือ่ง ไมพ่บ 
หลักฐาน 1 เร่ือง อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและต้ังคณะกรรมการ
สอบสวน 3 เรื่อง และดำาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง แล้วเสร็จเข้า
ข่ายทุจรติและไมป่ฏบัิตติามระเบียบบรษัิท 1 เรือ่ง โดยมมีลูคา่ไม่เป็น
สาระสำาคัญ และพนักงานได้รับการลงโทษให้ออกตามข้อบังคับของ
บริษัท ท้ังนี้ บริษัทฯให้ความสำาคัญกับการบังคับใช้และการลงโทษ
อย่างจริงจัง
 ในปี 2559 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
4.	 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 1. คณะกรรมการบรษัิทกำากบัดแูลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศท่ี
สำาคัญอย่างถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา ตามกฎหมาย  และข้อกำาหนด
ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังสารสนเทศท่ีรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และ
สารสนเทศท่ีรายงานตามเหตกุารณ ์  ซ่ึงมผีลกระทบตอ่สทิธปิระโยชน์
ของผู้ถือหุ้น รวมท้ังการเปิดเผยข้อมูลอ่ืนตามหลักการกำากับดูแล
กิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราบเท่าท่ีไม่
กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท โดยเปิดเผยสารสนเทศ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ช่องทางการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษและช่องทางอื่นๆ   
ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน
  คณะกรรมการบริษัท จดัให้มเีว็บไซตท้ั์งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก เพื่อนำาเสนอและเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารของบริษัทท่ีทันเหตุการณ์ เป็นช่องทางในการสื่อสาร
ข้อมูลกับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนนอกเหนือจากการใช้เป็นเครื่องมือ
ทางการตลาด
 2. คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำาคัญของการจัดทำา
รายงานทางการเงนิท่ีถกูตอ้ง และโปรง่ใส  ตามท่ีควร  ในสาระสำาคญั
ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป บันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง 
ประกอบกับการใช้ ดุลยพินิจในการประมาณการจัดทำางบการเงิน  
เพื่อให้สะท้อนผลการดำาเนินงานท่ีเป็นจริงของบริษัท และเน้นใน
ด้านคุณภาพของงบการเงิน มีการสอบทานข้อมูลทางการเงินโดย 
ผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ ความชำานาญ มีความเป็นอิสระ ผ่านการเห็น
ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท และจัด
ให้มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีสำาคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน มีคำาอธิบาย และการวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้น และ ผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน
  อีกท้ังผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ความชำานาญ  
มีความเป็นอิสระ และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. นอกจากนี้ 
ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อย/
บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคล 
ดงักลา่วจงึมีความเป็นอิสระในการตรวจ สอบและแสดงความเห็นตอ่
งบการเงินของบริษัท 
 3. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบใน
การทำาหน้าท่ีนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่าง
เท่าเทียมและเป็นธรรม
 จากนโยบายการกำากับดูแลกิจการ	 และหลักการกำากับดูแล
กิจการ	ในหัวข้อ	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำาคัญในคุณภาพข้อมูล  และ
การเปิดเผยขอ้มูลย่างเท่าเทียมกนัโปรง่ใสและเป็นธรรม ดแูลให้มกีาร
เปิดเผยสารสนเทศท่ีสำาคญัเกีย่วข้องกบับรษัิท  ท้ังข้อมูลทางการเงนิ 
และไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจ
ลงทุนได้ทราบข่าวสารท่ีสำาคัญของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วน  
รวดเร็ว ทันเวลา โปร่งใส เท่าเทียมกัน และคุณภาพเดียวกัน
 บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางท่ีเข้าถึงได้ง่ายและหลาก
หลาย ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัทเพื่อ
ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจ ดังนี้ 
  1. เปิดเผยข้อมูลสำาคัญท้ังข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่
ข้อมูลทางการเงิน 
  บริ ษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสำาคัญของบริ ษัท ท้ังข้อมูล 
ทางการเงินและข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงิน ตามข้อกำาหนด 
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และสำานกังานคณะกรรมการกำากบั
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างถูกต้อง ครบถ้วน  
ทันเวลา โปรง่ใส ซ่ึงผา่นการพจิารณาตรวจสอบตามข้ันตอนท่ีกำาหนด
พร้อมจัดส่งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงิน
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. ภายในระยะ
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เวลาท่ีกำาหนด และเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา  
โปรง่ใส  โดยเผยแพรท้ั่งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผา่นช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website  ของบริษัท (http://
www.icc.co.th)
  -		 ข้อมูลท่ีเปิดเผยในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี 
	 	 	 (แบบ	56-1)	และรายงานประจำาปีของบริษัท
     ได้จัดทำาและเปิดเผยชัดเจน ครบถ้วน ทุกข้อตาม  
   หลกัเกณฑข์อง ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
   และตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีปี 2555 เพื่อ 
   ประโยชน์สำาหรับผู้ถือหุ้นในการพิจารณา ตัดสินใจ  
   รายละเอียดข้อมูลแต่ละหัวข้อ ตามแบบ 56-1 และ 
   รายงานประจำาปีของบริษัท โดยได้เผยแพร่ผ่าน  web- 
   site ของบริษัท และได้ดูแลปรับปรุงข้อมูลให้เป็น 
   ปัจจุบันอยู่เสมอ
  -	 ด้านงบการเงินประจำาปี	 และงบการเงินประจำาไตรมาส 
     ได้จัดทำาและผ่านการพิจารณาตรวจสอบจาก 
   ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านความเห็นชอบจาก 
   คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิท ท้ังนีไ้ด ้
   เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน ก่อนครบระยะ 
   เวลาท่ีกำาหนด ซ่ึงนักลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูล 
   ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุน
	 	 -	 การรายงานผลการดำาเนินงานรายไตรมาส 
     บริ ษัทฯ มีการรายงานผลการดำาเนินงานทุก 
   ไตรมาส ในกรณท่ีีกำาไรสทุธติามงบการเงนิลา่สดุ  มกีาร 
   เปลี่ยนแปลงจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปีก่อน
   เกินกว่าร้อยละย่ีสิบ นอกจากนี้ยังเผยแพร่คำาอธิบาย 
   ผลการดำาเนินงานรายไตรมาส ผ่านระบบเผยแพร่ 
   ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ web- 
   site ของบริษัท
  ในปีท่ีผา่นมาบรษัิทฯ ไม่ถกู ก.ล.ต. หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่ง 
ประเทศไทย ดำาเนินการเรื่องเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำาหนด
  ในปี 2559 งบการเงินของบริษัทได้รับรอง โดยไม่มีเงื่อนไข
จากผู้สอบบัญชีของบริษัท และนำาส่งงบการเงินต่อ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตรงต่อเวลา และไม่ถูกสั่งแก้ไข
งบการเงิน
  2. คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ
ความเชื่อถือได้ และความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นหรือนักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจ จึงได้จัดทำารายงานความ 
รบัผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทตอ่รายงานทางการเงนิ  ตามหนา้ 
133 ในรายงานประจำาปีนี้  
  3. บริษัทฯ ได้จัดทำาและเปิดเผยนโยบายการกำากับดูแล
กจิการ หลกัการกำากบัดูแลกจิการ  5 หมวด จรยิธรรมในการดำาเนนิธรุกจิ 
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นลายลักษณ์ 
อักษร และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท  
  ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบาย
การกำากับดูแลกิจการ ซ่ึงสอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการท่ี

ดีปี  2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่าน
รายงานประจำาปีนี้  แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี  (แบบ 56-1)  
และ website ของบริษัท  
  4. คณะกรรมการบรษัิท  ไดก้ำาหนดนโยบายการดแูลสงัคม
และสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องสม่ำาเสมอ ตามรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ปี  2559 ของบริษัท
  5. บริษัทฯ มีการเปิดเผยการทำารายการระหว่างกัน ซึ่ง
บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย  เปิดเผยช่ือบุคคลท่ีทำารายการ  ความสัมพันธ์ 
ลักษณะของรายการ นโยบายราคาและมูลค่าของรายการ พร้อม
กำาหนดแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนและยุติธรรม  ตามราคาตลาด
และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า  เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล และเพ่ือประโยชน์
สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น รายละเอียดดูจาก รายการระหว่างกัน 
หน้า 127-133 ในรายงานประจำาปีนี้
  6. การทำารายการระหวา่งกนัท่ีสำาคญัตอ้งไดร้บัการพจิารณา
และอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
   บริษัทฯ กำาหนดนโยบายในการทำารายการระหว่างกัน 
ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน และตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่มีการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
บรษัิทฯ กำาหนดให้นำาเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณากอ่น
นำาเสนอคณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการบรษัิทพิจารณา และ
หากเข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะดำาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด 
  7. บริษัทฯ มีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
พร้อมมีมาตรการดูแลและเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร 
รวมคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะรายงานการซ้ือขาย 
หลกัทรพัย ์การถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษัิท และรายงานการมีสว่น
ได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้ที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียด
ดูจากการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน หน้า 96-97 และ120 ใน
รายงานประจำาปีนี้
โดยมีมาตรการดูแล และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
  - รายงานเมื่อเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร 
   ครั้งแรก
  - รายงานทุกคร้ังเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วน 
   ได้เสีย
  - รายงานเป็นประจำาทุกสิ้นปี
  - ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วน 
   ได้เสียให้กับเลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือน  นับจาก 
   วันที่ได้รับการเลือกตั้ง/แต่งตั้ง และมีการเปลี่ยนแปลง  
  - เลขานุการบริษัทจะส่งสำาเนารายงานการมีส่วนได้เสีย  
   ให้กับประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการ 
   ตรวจสอบ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับรายงาน
  ในปี 2559 บริ ษัทฯ ไม่ได้รับหนังสือตักเตือนการ 
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กระทำาความผิด จากสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
  8. วัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวของบริษัท 
  บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นผู้นำาธุรกิจแฟชั่น ทั้งในประเทศ ภูมิภาค 
และระดับสากล ครอบคลุมความหลากหลายของช่องทางการตลาด 
และกลุ่มลูกค้า โดยยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรม สู่อนาคตที่ยั่งยืน 
พร้อมมุ่งเน้นในการทำาการตลาดท่ีสร้างความแตกต่างนวัตกรรมใน
การเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจ และช่องว่างทางการตลาดท่ีเหมาะสม 
เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่ สร้างความมีส่วนร่วมกับลูกค้า ให้เกิด 
ประสบการณ์ท่ีประทับใจ ในช่องทางการตลาดท่ีหลากหลาย ตาม 
ความเปลี่ยนแปลงด้านดิจิตอล สร้างความเชื่อม่ันจงรักภักดีต่อตรา 
สินค้าขององค์กร รวมท้ังรักษาตลาดในกลุ่มลูกค้าเดิม โดยพัฒนา
คุณค่าผลิตภัณฑ์ การบริการและคุณค่าตราสินค้าให้เป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวติประจำาวนัของลกูคา้ รายละเอยีดดจูากนโยบายและภาพรวมการ
ประกอบธุรกิจ หน้า 40-44 ในรายงานประจำาปีนี้
  9. การพบปะและสื่อสารข้อมูลระหว่างคณะกรรมการ
บริหารกบัผูบ้รหิารระดบัสงูและผูบั้งคบับัญชาสงูสดุของทุกหนว่ยงาน  
บรษัิทฯ จดัให้มีการประชุมร่วมกนัระหวา่งคณะกรรมการบรหิารระดบั
สงูและผูบั้งคบับัญชาสงูสดุของทุกหนว่ยงานเป็นประจำาทุกเดอืน  เพือ่
รับทราบถึงเป้าหมายและกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจ โดยมีการสื่อสาร
ให้พนักงานท่ัวท้ังองค์กรเข้าใจและปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน  
พร้อมท้ังเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีตามความรับผิดชอบของ
ตนที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายบริษัท
  10. งานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์  บริ ษัทฯ มีหน่วยงาน 
สำานักงานเลขานุการคณะกรรมการ ทำาหน้าท่ีงานด้านผู้ลงทุน
สัมพันธ์โดยเฉพาะ ในการให้ข้อมูลและข่าวสารตามท่ีนักลงทุนและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการ โดยสามารถติดต่อได้ที่  :
    คุณดวงฤดี  มิลินทางกูร
    เลขานุการบริษัท
    โทรศัพท์  0-2295-0688  โทรสาร  0-2294-1155
    E-mail : duangm@icc.co.th
  หรือ คุณธัญลักษณ์  วรรธนะกุลโรจน์
    สำานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
    โทรศัพท์  0-2295-0688  โทรสาร  0-2294-1155 
    E-mail : iccset@icc.co.th
  และไดเ้ผยแพร่ช่ือบุคคลและช่องทางการตดิตอ่ท่ีสะดวกผา่น
ข้อมลูนกัลงทุนสมัพนัธ์ใน website ของบริษัท (http://www.icc.co.th)
  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการประชุมพบปะกับนัก
วเิคราะห์หลกัทรพัยเ์ป็นประจำาทุกปี ในสถานท่ีทำาการของบรษัิท  เพ่ือ
เปิดโอกาสให้นกัวเิคราะห์หลกัทรพัย์ นกัลงทุนไดซั้กถามข้อมลูตา่งๆ 
โดยมีคณะกรรมการบริหารร่วมประชุมชี้แจง
  ในปี  2559 บริษัทฯ และบริษัทในเครือสหพัฒน์ร่วมกับ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จดังาน  “นกัวิเคราะห์ นกัลงทุน พบ
กลุม่สหพฒัน”์  ตอ่เนือ่งเปน็ปีท่ี  8  ในงาน  Saha Group Fair  ครัง้ท่ี  20 
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อพบปะนักลงทุน  นักวิเคราะห์  
และสือ่มวลชน  โดยมกีรรมการผูอ้ำานวยการและรองประธานกรรมการ

บริหารร่วมต้อนรับให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ และผลประกอบการของ
บริษัท   นอกจากนี้ บริษัทฯ  ยังจัดทำาหนังสือสรุปข้อมูลประวัติ และ 
ผลประกอบการของบริษัท แจกให้กับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และ
สือ่มวลชน ท่ีมารว่มงาน ซ่ึงไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างดจีากนกัลงทุน 
นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน โดยบริษัทฯ จะนำามาปรับปรุงพัฒนา
และขยายผลเพือ่จดัเป็นประจำาทุกปี และไดเ้ผยแพรผ่า่นช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website  ของบริษัท  (http://
www.icc.co.th)
  11. บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลท่ีมีความ
โปร่งใสเท่าเทียมกันและท่ัวถึง สามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างสะดวก   
เผยแพรข้่อมูลข่าวสารตา่งๆ ผา่นชอ่งทางท่ีหลากหลาย เพือ่ให้ผูล้งทุน 
และผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่
ข้อมลูตา่งๆ ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และผา่น  website  
ของบรษัิท(http://www.icc.co.th)  รวมถงึเผยแพรก่ารถอืหุ้นในบรษัิท
ตา่งๆ และนำาเสนอข่าว (Press Release) ท่ีเกีย่วข้องกบัรายงานฐานะ
การเงินของบริษัท ผ่าน website ของบริษัทด้วย
  12. นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือ 
สารสนเทศอ่ืนๆ ตอ่ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยผา่น
ช่องทางตา่งๆ ตามขอ้กำาหนดอยา่งเคร่งครดั ครบถว้น และตรงเวลาแลว้ 
บรษัิทฯ ยงัไดเ้ปิดเผยข้อมลูตอ่ไปนี ้ผา่นรายงานประจำาปี แบบ  56-1  
และ website ของบรษัิท และปรบัปรงุข้อมลูบน website  ให้เป็นปัจจบัุน 
ตลอดเวลา
   1. เปิดเผยรายช่ือกรรมการ กรรมการอิสระ และ 
     คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งประวัติ บทบาท  
     และ หน้าที่ของคณะกรรมการ กรรมการอิสระ และ 
     คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และจำานวนครั้งในการ 
     เข้าประชุม ตาม หนา้  12-21  และหนา้  84-85  ตามลำาดบั 
      ในรายงานประจำาปีนี้ และได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ 
     คณะกรรมการและผูบ้รหิาร ผา่น website ของบรษัิท 
     (http://www.icc.co.th)
   2. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ 
     และผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำานวน 
     คา่ตอบแทน ท่ีแตล่ะท่านไดรั้บ หนา้ 81-82 ในรายงาน 
     ประจำาปีนี้
   3. เปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร  รวม 
     คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หน้า 83 ใน 
     รายงานประจำาปีนี้ และเผยแพร่ผ่าน  website  ของ 
     บริษัท
   4. โครงสร้างการถือหุ้น มีการเปิดเผยรายช่ือผู้ถือหุ้น   
     10 อันดบัแรกของบรษัิท ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถ้อืหุ้น 
       เพ่ือประชุมสามัญประจำาปี  หน้า  71 ในรายงานประจำา 
     ปีนี้ และเผยแพร่ผ่าน  website  ของบริษัท   
   5. เปิดเผยโครงสรา้งองคก์รของบรษัิท หนา้  78 ในรายงาน 
     ประจำาปีนี ้นอกจากนี ้ยงัเปิดเผยโครงสรา้งกลุม่ธรุกจิ 
      ตามเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง หน้า 60-65 และ 
      โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท หน้า 43-44 ใน 
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ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - เกิดเป็นคน เงยหน้าต้องไม่อายฟ้า ก้มหน้าต้องไม่อายดิน

     รายงานประจำาปีนี ้และไดเ้ผยแพร่ผา่น website  ของ 
     บริษัท
   6. เปิดเผยนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
      หน้า 40-44 ในรายงานประจำาปีนี้
   7. เปิดเผยลักษณะการดำาเนินธุรกิจของบริษัทอย่าง 
     ชัดเจน พร้อมวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและการ 
     แข่งขัน รวมท้ังสถานภาพและศักยภาพในการ 
     แข่งขันของบริษัท และส่วนแบ่งทางการตลาด ตาม 
     ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 45-54 ในรายงาน 
     ประจำาปีนี้
   8.  เปิดเผยผลการดำาเนินงานของบริษัทท่ีไม่ใช่การเงิน 
     โดยวัดผลจากระดับความพึงพอใจของลูกค้าใน 
     มาตรฐานผลิตภัณฑ์และการบริการให้กับลูกค้า   
     ดูจากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2558
   9. เปิดเผยความเสี่ยงในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท 
     ลักษณะความเสี่ยง สาเหตุและผลกระทบ พร้อมทั้ง 
     แนวทาง ในการป้องกนัหรอืลดความเสีย่ง ตามปัจจยั 
     ความเสี่ยง หน้า 55-58  ในรายงานประจำาปีนี้ และ 
     เผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
      10. เปิดเผยการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 
     ของบริษัท ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน 
     ในส่วนต่างๆ 5 ส่วน ตามข้อกำาหนดของ ก.ล.ต. 
     ตามการควบคุมภายใน และการบริหารการจัดการ 
     ความเสี่ยง หน้า125-126 พร้อมรายงานของ 
     คณะกรรมการตรวจสอบ หน้า 123 ในรายงาน 
     ประจำาปีนี้ และเผยแพร่ ผ่าน website ของบริษัท
   11. เปิดเผยงบการเงินของบริษัททุกไตรมาส ท้ังภาษา 
     ไทยและภาษาอังกฤษ และไดเ้ผยแพรผ่า่น  website   
     ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้
   12. เผยแพรร่ายงานประจำาปีของบริษัท ยอ้นหลงั  10  ปี 
        และแบบ  56-1  และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ทั้ง 
     ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผา่น website ของบรษัิท 
      และสามารถดาวน์โหลดได้

   13. เปิดโอกาสให้บุคคลท่ัวไปสามารถซักถามข้อสงสัย 
     ต่างๆ ผ่านสำานักงานเลขานุการคณะกรรมการ และ 
     เลขานกุาร บริษัท ซ่ึงทำาหนา้ท่ีงานดา้นผูล้งทุนสมัพนัธ ์
     และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
   14. เปิดเผยข้อมูลการเข้าพัฒนาและฝึกอบรมของ 
     กรรมการบรษัิทและผูบ้รหิาร ตามหนา้ 109 ในรายงาน 
     ประจำาปีนี้
   15. เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการ 
     บริษัท และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท 
   16. เผยแพรข้่อบังคบั  วสิยัทัศน ์ และพันธกจิของบรษัิท 
     ผ่าน website ของบริษัท 
   17. เผยแพร่กฎบัตร กำาหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบ 
      คณุสมบัต ิ วาระการดำารงตำาแหนง่ของคณะกรรมการ 
     บรษัิท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ผา่น  web- 
     site  ของบริษัท
   18. เปิดเผยนโยบายแจง้เบาะแสการกระทำาผดิ (Whistle 
     blowing) และเผยแพร่บน website ของบริษัท 
   19.เปิดเผยนโยบายการกำากบัดแูลกจิการ หลกัการกำากบั 
     ดูแลกิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ  
     จรรยาบรรณกรรมการบรษัิท  ผูบ้รหิาร  และพนกังาน 
     และเผยแพร่ผ่าน  website  ของบริษัท 
   20. เปิดเผยนโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัช่ัน  และขอ้ปฏบัิต ิ
     ตามนโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัช่ัน และเผยแพรผ่า่น   
     website ของบริษัท
   21. เผยแพร่ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์
   22. จัดทำาและเผยแพร่ จดหมายข่าวท่ีนำาเสนอผลการ 
     ดำาเนินงานของบริษัท และเผยแพร่ผ่าน website 
      ของบริษัท 
   23. เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารของบริษัท (Press Release) 
     ผ่าน website ของบริษัท
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บร�ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) การกำากับดูแลกิจการ

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ เหตุผล

1.  บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้หรือแบบปิรามิดในกลุ่ม

 ของบริษัท

2. บริษัทฯไม่มีการกำาหนดนโยบายจำากัดจำานวนบริษัทจดทะเบียน

 ท่ีกรรมการแต่ละคนรวมท้ังกรรมการอิสระ  จะไปดำารงตำาแหน่ง

 กรรมการไม่เกิน  5 แห่ง

3. บรษัิทฯไม่มกีารกำาหนดนโยบายจำากดัจำานวนปี ในการดำารงตำาแหนง่

 ของกรรมการอิสระได้ไม่เกิน 9 ปี

4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา  ประธาน

 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหาไม่ได้

 เป็นกรรมการอิสระ

5. คณะกรรมการบริษัท ควรประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

  และกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่

6. บริษัทฯ ยังไม่มีการประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบุคคล

เนื่องจากเป็นลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ท่ีมีมาตั้งแต่ก่อน

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่การถือหุ้นไขว้

ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันท่ีขัดหรือแย้งกับ

หลักเกณฑ์ ข้อ 14 ตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน ที่ ทจ.

28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการให้อนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออก

ใหม่

บรษัิทฯ มัน่ใจว่าไมมี่ผลกระทบตอ่การปฏบัิตหินา้ท่ีแตอ่ย่างใด  เนือ่งจาก

กรรมการทุกท่านไดอุ้ทิศเวลาในการปฏบัิตหินา้ท่ีให้กบับรษัิทอยา่งเตม็ท่ี  

โดยเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิททุกครัง้  และทำาคุณประโยชน์ให้

กับบริษัทมาโดยตลอด

บริษัทฯ เช่ือมั่นว่ากรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ และความสามารถ 

ประสบการณ์ของกรรมการจากการดำารงตำาแหน่งเป็นเวลานานจะช่วย

ให้กรรมการเข้าใจการดำาเนินธุรกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น

เนือ่งจากทุกท่านเป็นกรรมการท่ีมคีวามรู ้ความสามารถ มคีวามเช่ียวชาญ

มีประสบการณ์ในการทำาหน้าที่ดังกล่าว

ธรุกจิของบรษัิท เป็นธรุกจิเฉพาะซ้ือมาขายไป จงึตอ้งให้ผูบ้รหิารซ่ึงเขา้ใจ

การดำาาเนินธุรกิจของบริษัท เป็นกรรมการบริษัทเพื่อให้ความคิดเห็น

กับคณะกรรมการบริษัท

เนื่องจากการประเมินในรูปแบบคณะกรรมการบริษัทท้ังคณะ สามารถ

สะท้อนการปฏบัิตงิานในภาพรวม ซ่ึงกรรมการแตล่ะท่าน สามารถนำามา

พัฒนาในแต่ละหัวข้อได้เป็นอย่างดี

 นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีและผลการปฏิบัติ
 คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการท่ีดี ยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการท่ีดี
สำาหรับบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน และมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยกำาหนด
นโยบายการกำากับดูแลกิจการหลักการกำากับดูแลกิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน
 บริษัทฯ กำาหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการ เป็นประจำาทุกปี และปรับปรุงให้สอดคล้องเหมาะสมกับหลักเกณฑ์
ASEAN CG Scorecard พร้อมนำามาปฏิบัติและปรับใช้ตามความเหมาะสม สำาหรับส่วนท่ียังไม่ได้ปฏิบัติ บริษัทฯจะนำาไปเป็น
แนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป
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ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - เราพูดด้วยความโมโหเพียงครั้งเดียว แต่อยู่ในใจของคนอื่นตลอดชีวิต

การกำากับดูแลกิจการ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี อำานาจควบคุมของบริษัท นิยาม  “กรรมการอิสระ” 
ระบุอยู่ในแบบ 56-1 เอกสารแนบหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม 
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560 และเผยแพร่ผ่าน  website  
ของบริษัท (http://www.icc.co.th)
  บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาเพ่ือคัดเลือกกรรมการ
จากผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ   
มวีสิยัทัศน ์ เป็นผูมี้คณุธรรม  และมปีระวตักิารทำางานท่ีไมด่า่งพรอ้ย  
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโดยคณะกรรมการบริษัทได้กำาหนด
หน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน   
มปีระธานกรรมการบรหิาร ในฐานะหัวหนา้คณะฝา่ยจดัการ ซ่ึงไดร้บั 
การแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าท่ีดูแลการดำาเนินธุรกิจ 
บริหารกิจการงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของบริษัทให้บรรลุ 
ตามวตัถปุระสงค ์เป้าหมาย และสอดคลอ้งกบันโยบายท่ีคณะกรรมการ 
บริษัทกำาหนด
  กระบวนการสรรหากรรมการ
  คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เป็น 
ผู้สรรหาและกลั่นกรองบุคคลท่ีเหมาะสม โดยมีกระบวนการสรรหา
ท่ีชัดเจน และโปร่งใส คณะกรรมการสรรหา จัดทำาตารางความรู้  
ความชำานาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) 
ตลอดจน ความรู ้ความชำานาญ เฉพาะดา้นของกรรมการเป็นรายบุคคล 
เพื่อให้ มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ  และประสบการณ์เหมาะสม ก่อนเสนอช่ือให้คณะกรรมการ 
บริษัทพิจารณา
  วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการอิสระ 
  คณะกรรมการบริษัทได้รับแต่งตั้งจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น มี
วาระการดำารงตำาแหนง่ตามข้อบังคบัของบรษัิท และเมือ่ครบวาระแลว้
อาจไดร้บัการเลอืกตัง้กลบัเข้าดำารงตำาแหนง่ตอ่ไปไดอี้ก บรษัิทฯ ไม่ได ้
กำาหนดนโยบายจำากัดจำานวนปีในการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ
อิสระ เนือ่งจากกรรมการอิสระของบรษัิท ยังคงปฏบัิตหินา้ท่ีกรรมการ
ด้วยความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวท่ีอาจขัดแย้งกับผล
ประโยชน์ของบริษัท และตัดสินใจโดยคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุด
ของบริษัท ตลอดจนมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท ถึงแม้ว่ากรรมการอิสระ 2 ท่าน จะปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวเกินกว่า 9 ปี
  จำานวนบริษัทที่กรรมการบริษัทไปดำารงตำาแหน่ง
  บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายช่ือกรรมการบริษัท ประวัติ  ประสบการณ์ 
การถือหุ้นในบริษัท และรายละเอียดข้อมูลการดำารงตำาแหน่งของ
กรรมการแต่ละท่านในบริษัทอื่นหน้า 12-21 ในรายงานประจำาปี
  คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำาหนดนโยบายจำากัดจำานวน
บริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการแต่ละคนไปดำารงตำาแหน่งกรรมการ
ในบริษัทอ่ืนไม่เกิน 5 แห่ง เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเช่ือว่า 
ความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละคน 
นัน้ไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัจำานวนบรษัิทท่ีดำารงตำาแหนง่ ตราบเท่าท่ีกรรมการ
คนนั้นมีความสามารถและมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของตน
ตามท่ีได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น  

5.	 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบรษัิทมบีทบาทหนา้ท่ีสำาคญัในการช้ีแนะทิศทาง
การดำาเนินงานของบริษัท ติดตามดูแลการทำางาน ของฝ่ายจัดการ  
จัดให้มีการกำากับดูแลกิจการท่ีดี โดยได้กำาหนดนโยบายการกำากับ
ดแูลกจิการ จรยิธรรมในการดำาเนนิธรุกจิ  และจรรยาบรรณกรรมการ
บรษัิท ผูบ้รหิาร และพนกังาน พรอ้มจดัทำาเป็นลายลกัษณอั์กษร และ
แจกให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กำากับดูแลกิจการ
เพือ่ประโยชนส์งูสดุของบรษัิทและผูถ้อืหุ้น พร้อมดแูลให้บรษัิทมกีาร
ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างถูกต้องและตามกฎหมาย
 ในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏบริษัทฯ
 - มีการกระทำาที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ร้ายแรง
 - มีการกระทำาผิดด้านการทุจริต หรือกระทำาผิดจริยธรรม
 - มกีรณท่ีีกรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้ริหารลาออก เนือ่งจากประเดน็ 
  การกำากับดูแลกิจการของบริษัท
 - มกีรณเีกีย่วกบัช่ือเสยีงในทางลบของบรษัิท เนือ่งจากความ 
  ล้มเหลวในการทำาหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ
 1.	 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
  องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
  คณะกรรมการบริษัท มีจำานวน 11 ท่าน  ประกอบด้วย
  -  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7   ท่าน   
   (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน)
  -  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน
  คณะกรรมการบริษัทกำาหนดโครงสรา้งคณะกรรมการบรษัิท  
ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลาก
หลาย  ท้ังดา้นการบรหิารการจดัการ  การตลาด  กฎหมาย และบัญชี
การเงนิ ไม่จำากดัเพศ  และมีคณุสมบัตติามท่ีกฎหมายกำาหนด  โดยมี 
กรรมการท่ีไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร 2 ท่าน ท่ีมีประสบการณ์ใน
ธรุกจิท่ี บรษัิทฯ  ดำาเนนิกจิการอยู่  มีกรรมการอิสระตามประกาศของ 
ก.ล.ต. รายละเอียดโครงสร้างคณะกรรมการและการถ่วงดุลของ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ตามหน้า 79 ในรายงานประจำาปีนี้
  คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 ท่าน  
ซ่ึงทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีบรษัิทกำาหนด  คดิเป็น 36.36 % ของกรรมการท้ังคณะ 
ซ่ึงเป็นสดัสว่นมากกว่ามาตรฐานขอ้กำาหนดของคณะกรรมการกำากบั
ตลาดทุน กำาหนดไว้ 1/3 = 33.33% และคณะกรรมการบริษัทยัง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงจำานวน 1 ท่าน
  ท้ังนีบ้รษัิทฯ มกีรรมการอสิระท่ีดำารงตำาแหนง่เป็นกรรมการ
ของบริษัทเกิน 9 ปี จำานวน 2 คน เนื่องจากกรรมการอิสระดังกล่าวมี
คณุสมบัตคิรบถว้นตามนยิามกรรมการอสิระของบรษัิท  เป็นผูม้คีวามรู้
ความสามารถ และมีประสบการณ์ในดา้นท่ีบรษัิทฯ ตอ้งการ และปฏบัิต ิ
หน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี
  คณะกรรมการบริษัทกำาหนดนิยามกรรมการอิสระ ซ่ึงเข้ม
กว่าหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำาหนด โดยกรรมการอิสระของบริษัทและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน) การกำากับดูแลกิจการ

ซ่ึงปัจจบัุนบรษัิทฯ มกีรรมการบรษัิทจำานวน  2  ท่าน  ท่ีดำารงตำาแหนง่
กรรมการบรษัิทจดทะเบียนมากกวา่  5 บริษัท แตบ่ริษัทฯ ม่ันใจวา่ไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ แต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการบริษัท
ทั้ง 2 ท่าน ได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ 
โดยได้เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำาเสมอทุกคร้ัง 
และทำาคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด
  การไปดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทท่ีบริษัทอื่นของ
กรรมการบริษัท	กรรมการผู้จัดการ	และผู้บริหาร
  คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้กรรมการบริษัทและ 
ผู้บริหารท่ีดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอ่ืน ต้องรายงาน
ให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
  นโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำารงตำาแหน่งกรรมการ
บรษัิทท่ีบรษัิทอ่ืนของกรรมการบรษัิท กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิาร  
บรษัิทในเครอืสหพฒันมี์ทีมผูบ้ริหารระดบัสงูเป็นผูพิ้จารณาวา่  บรษัิท
อ่ืนนั้นประกอบธุรกิจอะไร  มีความจำาเป็นต้องให้กรรมการบริษัท
หรือผู้บริหารจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งในกลุ่มเข้าไปเป็นตัวแทนของ
กลุ่มในฐานะผู้ร่วมลงทุนหรือตามสัญญาร่วมทุนหรือไม่ หากจำาเป็น
ต้องส่งจะพิจารณากรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกลุ่มท่ีมีความรู้  
ความสามารถ และมีความชำานาญในธุรกิจนั้นๆ
  นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษัิทยังกำาหนดนโยบายให้ประธาน
กรรมการบรหิาร ไปดำารงตำาแหนง่กรรมการในบรษัิทย่อย และบรษัิท 
ร่วมของบริษัท เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานและ
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
  การรวมหรือแยกตำาแหน่ง	
  ด้วยบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีแตกต่างกันระหว่าง
ประธานกรรมการบริษัท กับผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
  บรษัิทฯ จงึกำาหนดให้ผูด้ำารงตำาแหนง่ประธานกรรมการบรษัิท
ตอ้งมิใช่บุคคลเดยีวกบักรรมการผูอ้ำานวยการ เพือ่แบ่งแยกหนา้ท่ีการ
กำากับดูแลกิจการและการบริหารงานออกจากกันอย่างชัดเจน ก่อ
ให้เกิดความสมดุลในอำานาจดำาเนินการ นอกจากนี้คณะกรรมการ
บริษัท ยังกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการแต่ละ 
คณะ ประธานกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจนเป็น
ลายลักษณ์อักษร จัดทำาเป็นกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะและ
มีระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ท่ีกำาหนดและแยกอำานาจ
ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ สามารถตรวจสอบได้ 
เพ่ือความโปร่งใสในการบริหารจัดการ และเผยแพร่ผ่าน website  
ของบริษัท
  ซ่ึงประธานกรรมการบริษัทไม่ไดเ้ป็นกรรมการอิสระ แตท่่าน
ได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเป็นอิสระ มีการเปิดโอกาสให้กรรมการ
ทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอแนะท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร
  เลขานุการบริษัท
  บรษัิทฯ ไดแ้ตง่ตัง้คณุดวงฤด ีมลินิทางกรู  ซ่ึงเป็นผูม้คีณุวุฒิ
และประสบการณท่ี์เหมาะสม และผา่นการอบรมหลกัสตูรเกีย่วกบัการ

ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการบริษัท อีกท้ังมีการอบรมและพัฒนาความรู้ 
อย่างต่อเนื่อง เป็นผู้รับผิดชอบทำาหน้าท่ีเลขานุการบริษัท เพื่อให้ 
การบรหิารงานของบรษัิทดำาเนนิไปอย่างมปีระสทิธภิาพตามหลกัการ
กำากบัดแูลกจิการท่ีด ีหนา้ท่ีและความรบัผดิชอบของเลขานกุารบรษัิท 
ดูจากหน้า 80 ในรายงานประจำาปีนี้
 2.	คณะกรรมการชุดย่อย
  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำาเนินงานของบริษัท ว่ามีการ
ดำาเนินงานที่โปร่งใส มีผู้กลั่นกรอง สอบทานและให้คำาแนะนำาอย่าง
รอบคอบ
  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 
เพ่ือทำาหน้าท่ีดังกล่าว และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่าง 
สม่ำาเสมอ ปัจจบัุนประกอบดว้ย คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน  คณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการธรรมาภบิาล  โดย
มขีอบเขตอำานาจหนา้ท่ี และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการแตล่ะ
ชุดเป็นอิสระกัน เพ่ือช่วยในการกำากับดูแลกิจการของบริษัท ราย
ละเอียดดูจากหน้า 110-116 ในรายงานประจำาปีนี้
  คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำากฎบัตรคณะกรรมการแต่ละ
คณะ โดยกำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่ง ขอบเขตอำานาจหน้าที่ เพื่อ
แบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ี  ความรบัผดิชอบระหวา่งคณะกรรมการบรษัิท  
คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการไว้
อย่างชัดเจน พร้อมเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท
  โครงสร้างคณะกรรมการ และการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการแตล่ะชุด รายละเอียดดจูากหนา้ 84-85 ในรายงานประจำาปีนี ้
 คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ของบริษัท ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ทุกท่าน เป็นกรรมการท่ีมี 
ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการทำาหน้าท่ีดังกล่าวมา 
เป็นระยะเวลานาน อีกท้ังได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์สุจริต และไม่ออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย
	 3.	 บทบาท	หน้าที่	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
	 	 3.1	 ภาวะผู้นำา	และวิสัยทัศน์
    คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีในการกำาหนดนโยบาย 
เป้าหมาย  และกลยุทธ์ทางธุรกิจตลอดจนติดตามผลการดำาเนินงาน
ของบริษัท โดยแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง  คณะกรรมการธรรมาภบิาล  และผูบ้รหิาร  ซ่ึงเป็น 
ฝา่ยจดัการเป็นผูด้แูล  และปฏบัิตงิานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย  
และวตัถปุระสงคท่ี์กำาหนด พรอ้มกำาหนด ขอบเขตอำานาจหนา้ท่ี และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด  ซ่ึงมีการแบ่งแยก 
อำานาจหนา้ท่ีระหวา่งคณะกรรมการบรษัิทกบัฝา่ยจดัการอยา่งชัดเจน  
เพื่อดำาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย และวัตถุประสงค์ของบริษัท
    คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำาคัญในการ



106

รายงานประจำาปี 2559

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - เกียรติที่สูงไม่จำาเป็นต้องให้ตัวเองอวดอ้าง

การกำากับดูแลกิจการ

	 	 3.3	 การจัดทำานโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    คณะกรรมการบริษัท มีการพิจารณาเรื่องความขัด
แย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีการกำาหนดนโยบายเกี่ยวกับ
ความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการกำากับ
ดูแลกิจการ และจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจพร้อมแนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจนในการดแูล  เพือ่ขจดัปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชนอ์ย่าง 
รอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและ 
ผู้ถือหุ้น และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รายละเอียดดูจาก website ของบริษัท
    ในปี 2559 บริษัทฯ เปิดเผยรายการที่อาจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหวา่งกนั หนา้ 130-132 ในรายงาน
ประจำาปีนี้
    คณะกรรมการบริษัท กำาหนดให้กรรมการบริษัท และ 
ผู้บริหาร ห้ามทำาการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน  
ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
    คณะกรรมการบริษัท กำาหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร 
รวมท้ังคูส่มรสและบุตรท่ียังไม่บรรลนุติภิาวะ มหีนา้ท่ีรายงานการถอื
ครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ
บริษัทต่อ ก.ล.ต. และส่งสำาเนาให้เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป 
    คณะกรรมการบริษัท กำาหนดให้กรรมการบริษัท  
ผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลท่ีมีความ
เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด 
    รายละเอียดดูจากการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
หน้า 96-97 และ 120 ในรายงานประจำาปีนี้
	 	 3.4	 การกำากับดูแลระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
    คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำาคัญต่อระบบควบคุม
ภายในดา้นการดำาเนนิงาน การเงนิ การปฏบัิตงิาน และการกำากบัดแูล 
โดยมีหนว่ยงานตรวจสอบภายในทำาหนา้ท่ีตรวจสอบ ประเมินผล และ 
ติดตามผลการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว รวมถึงระบบงาน
คอมพิวเตอร์ ตลอดจนให้คำาแนะนำาเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ 
ดำาเนินการตามแนวทางท่ีกำาหนดอย่างมีประสิทธิผล มีความเป็นอิสระ
สามารถทำาหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มท่ี รายละเอียด 
ดูจากการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง หน้า 
125-126 ในรายงานประจำาปีนี้
    บริษัทฯ จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งขึ้นตรง
ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นผูด้แูล และยังวา่จา้งบรษัิท ตรวจสอบภายในธรรมนติ ิจำากดั  เป็น
ท่ีปรกึษาดแูลคณุภาพงานดา้นตรวจสอบภายใน และระบบการควบคมุ
ภายใน โดยประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องทุกเดือน  
ซ่ึงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 10/2559 เม่ือวันท่ี 24 
กุมภาพันธ์ 2560  โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้
ประเมนิความพอเพยีงของระบบการควบคมุภายในและระบบบรหิาร
ความเสีย่ง ผลสรปุเห็นวา่บรษัิทฯ มรีะบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะ
สมเพียงพอ

ดำาเนนิงานของบรษัิท โดยมีสว่นร่วมในการกำาหนด วิสยัทัศน ์/ พนัธกจิ 
ของบรษัิท เพือ่ให้กรรมการบริษัท ผูบ้รหิารและพนกังานมีจดุมุง่หมาย 
ไปในทิศทางเดียวกัน รายละเอียดดูจากหน้า 40-43 ในรายงาน
ประจำาปีนี้
    ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจเป็น
ประจำาทุกปี โดยผา่นการทบทวนและอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษัิท
เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2560 เพ่ือให้วิสยัทัศน ์ และพันธกจิของบรษัิท 
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
    นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ติดตามดูแลให้
มีการนำากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ  โดยฝ่ายจัดการจะรายงาน
แผนการปฏิบัติงาน และการวางแผนกลยุทธ์  ให้ท่ีประชุมคณะ
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทรับทราบตามลำาดับเป็น
ประจำาทุกเดือน  ซึ่งในการประชุมแต่ละคณะจะกำาหนดเป็นวาระ รับ
ทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทแต่ละเดือน พร้อมทบทวนแผน
กลยุทธ์รายไตรมาส  ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะ
กรรมการบริษัทจะให้ข้อเสนอแนะในเรื่องท่ีฝ่ายจัดการควรนำาไป
พัฒนาปรับปรุง
	 	 3.2	 การกำากับดูแลกิจการที่ดี  
    บริษัทฯ ได้จัดทำานโยบายการกำากับดูแลกิจการ
จรยิธรรมในการดำาเนนิธรุกจิ และจรรยาบรรณกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร 
และพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดทำาเป็นรูป เล่ม ทั้งหมด 
3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่นมีการประเมิน
ผลการปฏิบัติตามนโยบายและทบทวนหลักการกำากับดูแลกิจการท่ี
ดีเป็นประจำาทุกปี พร้อมได้แจกให้กับกรรมการบริษัทกรรมการชุด
ย่อยต่างๆ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางเดียวกันในการ
ปฏิบัติตนในการดำาเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทำางาน และได้
เผยแพร่ผ่านระบบ Intranet และ Website ของบริษัท รวมท้ังได้ 
จดัทำาเป็นสือ่วดีทัิศน ์(Animation) เพ่ือให้ผูบ้รหิาร และพนกังานเขา้ใจ 
เรื่องดังกล่าวได้ง่ายขึ้น
    อีกท้ังคณะกรรมการบริษัทจัดทำารายงานความรับผิด
ชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินเสนอ ไว้ใน
รายงานประจำาปี
    คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติ
ตามหลกัการกำากบัดแูลกจิการท่ีด ีเพือ่เสรมิสรา้งให้บรษัิทฯ มีระบบการ
บรหิารจดัการท่ีด ีมคีวามโปร่งใสในการดำาเนนิธรุกจิ สำาหรับผูท่ี้ละเวน้ 
การปฏิบัติตามจะได้รับโทษทางวินัยตามความเหมาะสม และอาจถูก 
ดำาเนินคดีตามกฎหมายในกรณีท่ีเป็นการกระทำาผิดกฎหมาย และ
หากพนักงานมีข้อสงสัยท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามหรือตัดสินใจ  
ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลำาดับข้ัน ซ่ึงในกรณีท่ีมีข้อขัดแย้ง
ให้ถือคำาวินิจฉัยของกรรมการผู้อำานวยการ คณะกรรมการบริหาร   
และคณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด
    นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้มกีารตดิตาม
และประเมินการกำากับดูแลกิจการด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการ 
ธรรมาภบิาล  เพือ่สนบัสนนุการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการบรหิาร 
และคณะกรรมการบรษัิทดา้นธรรมาภบิาล  ในการดำาเนนิกจิการตา่งๆ  
ให้บรรลุความสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำาหนดไว้
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน) การกำากับดูแลกิจการ

    ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตัง้นายคำานงึ  
สารสิระ  PARTNER  บรษัิท สอบบัญชีธรรมนติ ิจำากดั เป็นหัวหนา้งาน
ตรวจสอบภายใน ประวัติและคุณสมบัติ ดูจากหน้า  125  ในรายงาน 
ประจำาปีนี้
	 	 3.5	 การบริหารความเสี่ยง
    คณะกรรมการบรษัิทให้ความสำาคญักบัการบรหิารความ
เสีย่งท่ีมีผลกระทบตอ่เป้าหมายขององคก์ร โดยมกีระบวนการบรหิาร
ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
    คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ซ่ึงประกอบด้วยนายอมร อัศวานันท์ เป็นประธาน 
คณะกรรมการ นายธรรมรัตน์ โชควฒันา  นายไพโรจน ์หิรญัวงศส์วา่ง  
นางสาวมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์ นายณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนาภรณ์    
นางพธิชา ภูส่นุทรศรี เป็นกรรมการ  และนางดวงฤด ีมิลนิทางกรู เป็น 
กรรมการเลขานกุาร เพือ่ทำาหนา้ท่ีกำากบัดแูลให้การบริหารความเสีย่ง
มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน มีการประเมินความเสี่ยง 
และติดตามแผนจัดการความเสี่ยง พร้อมรายงานความก้าวหน้าใน
การบริหารความเสี่ยงในปี  2559  ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
    ในปี 2559 หน่วยงาน “Corporate System Devel-
opment” ร่วมกับคณะทำางานได้ปรับปรุงระบบงานสำาคัญๆ (Core 
Operation Systems) ตามท่ีได้รับคำาปรึกษาจากผู้เช่ียวชาญของ
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำากัด โดยได้ดำาเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำางาน (Work Process) ในแต่ละ
ระบบงาน ภายใต้แนวทางที่ได้ประเมินความเสี่ยงของบริษัท ทั้งการ
ประเมนิความเสีย่งดา้นกลยุทธ ์การประเมินความเสีย่งดา้นปฏบัิตกิาร 
และการประเมินความเสีย่งจากการทุจรติคอรรั์ปช่ัน เพือ่ให้สอดคลอ้ง
ตามนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นของบริษัท และเพื่อให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ท้ังภายในและภายนอกบริษัท   
ส่งเสริมให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
	 4.	 การประชุมคณะกรรมการ
  คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้มีการประชุมทุกเดือน และ
อาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามท่ีเห็นสมควร โดยกำาหนดตารางการ
ประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดท้ังปี และได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบ
ล่วงหน้า เลขานุการบริษัทจะส่งจดหมายเชิญประชุม พร้อมท้ัง
ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งก่อน และเอกสาร
ประกอบการประชุมลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั ให้คณะกรรมการบรษัิท
ทราบเรื่อง เพ่ือพิจารณาล่วงหน้าตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกำาหนด 
โดยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้อำานวยการร่วมกันพิจารณา
เรื่องเข้าวาระการประชุม นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทสามารถ
เสนอเรื่องเพิ่มเติมในวาระการประชุม โดยเสนอผ่านเลขานุการ
บริษัท และสามารถอภิปรายให้ความเห็นได้โดยเปิดเผยเลขานุการ
บริษัทจะจัดทำารายงานการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมท่ี
ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทพร้อมให้คณะกรรมการบริษัท 
และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ

  คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญกับการเข้าร่วมประชุม 
และถอืเป็นหนา้ท่ีตอ้งเข้าประชุมคณะกรรมการบรษัิททุกครัง้  ยกเวน้
กรณีมีเหตุจำาเป็น หรือเจ็บป่วย และมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหาร
ระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือรับทราบร่วมวาง
นโยบายและตัดสินใจในการดำาเนินงานของบริษัท
  ในการประชุมกรรมการบริษัททุกครั้ง ผู้บริหารระดับสูงของ
บรษัิทไดเ้ข้ารว่มประชมุ เพือ่ชีแ้จงข้อมลูในฐานะผูเ้กีย่วข้องกบัปัญหา
โดยตรง และคณะกรรมการบริษัททุกท่านสามารถซักถามและขอ
ข้อมูลเพ่ิมเติมจากประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้อำานวยการ
หรือเลขานุการบริษัทได้ทุกเรื่อง
  ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำา
หน้าท่ีประธานท่ีประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้บริหารแสดง
ความคดิเห็นไดอ้ย่างอิสระ  โดยกรรมการท่ีมีสว่นไดเ้สยีไม่มีสทิธอิอก 
เสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย
  นอกจากนี้ในการลงมติแต่ละวาระของคณะกรรมการบริษัท 
ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด
  เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำา
รายงานการประชุม และจดัสง่ให้ประธานกรรมการบรษัิทพจิารณาลง
ลายมอืช่ือรบัรองความถกูตอ้ง และเสนอให้ท่ีประชุมรบัรองในวาระแรก 
ของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความ
คิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความชัดเจนถูก
ต้องมากที่สุดได้
  รายงานการประชุมท่ีท่ีประชุมรับรองแล้วจะจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบ ณ สำานักงานบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารต้นฉบับ
และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการ
ประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
  นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษัิทฯ ยงัเปิดโอกาสให้กรรมการท่ี
ไมเ่ป็นผูบ้รหิารประชมุระหวา่งกนัเองตามความจำาเป็นอย่างสม่ำาเสมอ  
และมีการรายงานผลการประชุมให้ประธานกรรมการบริหาร และท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง
  คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมี
การประชุมกนัเอง โดยไมม่กีรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร และผูบ้รหิารของ
บรษัิทเข้ารว่มประชุม อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ให้กรรมการอสิระได้
พจิารณาและอภปิรายประเดน็ตา่งๆ เกีย่วกบัการจดัการ  หรอืประเดน็
ท่ีอยู่ในความสนใจ และมีการรายงานผลการประชุมให้ประธาน
กรรมการบริหาร  และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง 
  ในปี 2559 กรรมการอสิระไดม้กีารประชุมระหวา่งกนัเองโดย
ไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย จำานวน  1  ครั้ง  ซึ่งกรรมการอิสระ
เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน
  ในปี 2559 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 58 - เม.ย. 59) 
คณะกรรมการบริษัท มีการประชุม จำานวน 12 คร้ัง การเข้าร่วม
ประชุมของคณะกรรมการบรษัิทแตล่ะท่าน  ตามตารางแสดงตำาแหนง่
หน้าที่งาน  และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
หน้า 84-85 ในรายงานประจำาปีนี้ ซ่ึงกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วม
ประชุมมากกว่าร้อยละ 80  ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด
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ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - ขยัน อดทน รักษาเครดิต คบคนดี อย่าเอาเปรียบใคร ไม่สร้างศัตรู

การกำากับดูแลกิจการ

  นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษัิท  จดัให้มีการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการบริหาร โดยใช้วิธีให้กรรมการบริหารแต่ละคน
ประเมินกรรมการบริหารท่านอื่นๆ ตามหัวข้อท่ีได้กำาหนดข้ึน เพื่อ
ใช้สำาหรับพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริหารส่วนหนึ่ง และ
อีกส่วนหนึ่งจากดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
  ส่วนการประเมินผลงานประจำาปีของผู้บริหารสูงสุด (CEO) 
โดยการประเมนิผลงานประธานกรรมการบรหิาร จากผลการปฏบัิตงิาน
ในแตล่ะเดอืน รวมท้ังผลงานดา้นการขายและการทำากำาไรของบรษัิท
ในแตล่ะปี และจากดลุยพนิจิของคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 
และอีกส่วนหนึ่งจากการประเมินของคณะกรรมการบริษัท  และคณะ
กรรมการบริหารทุกท่าน ตามแบบประเมินท่ีบริษัทฯ กำาหนดข้ึน 
 6.	ค่าตอบแทนกรรมการ	และผู้บริหาร	
  คณะกรรมการบริษัทดูแลและดำาเนินการให้มีการจ่ายค่า
ตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคณะตามอำานาจหน้าท่ีความ
รับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
  คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทนเป็นผูพิ้จารณาวงเงนิคา่
ตอบแทนกรรมการท่ีเหมาะสม โดยพจิารณาจากประสบการณ ์ ภาระ
หนา้ท่ี  ขอบเขตและบทบาท  ความมีสว่นรว่ม  และความรบัผดิชอบ
ของกรรมการแต่ละท่านนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา  
และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว
  ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  51  ปี พ.ศ.  2559  เมื่อ
วนัท่ี  25  เมษายน   2559 ไดอ้นมุตัวิงเงนิคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิท 
รวมไม่เกิน  20  ล้านบาทต่อปี  โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร
  ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร ( CEO ) เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และนโยบายท่ีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กำาหนด โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่า
ตอบแทนของประธานกรรมการบรหิารท้ังแบบระยะสัน้ เช่น เงนิเดอืน 
โบนสั และระยะยาว ซ่ึงพจิารณาจากผลการปฏบัิตงิาน ผลการดำาเนนิ
งานของบริษัท 
  คา่ตอบแทนของประธานกรรมการบรหิารในปี  2558  สำาหรบั 
ผลการดำาเนินงานในปี 2559 ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินบำาเหน็จ 
และเบี้ยประชุม รวมเป็นเงิน 9,738,000 บาท
  ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายท่ี
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำาหนด  ซึ่งพิจารณาจากผลการ
ดำาเนินงานของผู้บริหารแต่ละคน
  หลักเกณฑ์การกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่า
ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2559 รายละเอียดดูจาก หน้า  
81-82 ในรายงานประจำาปีนี้ 
  กรณีการจัดสรรหุ้นให้พนักงาน  (ESOP)  มิใช่เป็นปัจจัยใน
การรกัษายึดเหนีย่วให้ผูบ้รหิาร และพนกังานมคีวามจงรกัภกัดอียู่กบั 
บริษัทอย่างม่ันคงถาวร อีกท้ังพนักงานท่ีได้รับจัดสรรหุ้นยังมีภาระ
ต้องเสียภาษีจากการรับโอนหุ้น จากกฎหมายของประเทศไทยท่ียัง
ไม่เอื้ออำานวย ทำาให้บริษัทไม่ได้ใช้วิธีการนี้แต่อย่างไร

 5.	การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
  คณะกรรมการบริษัท กำาหนดให้มีการประเมินผลงาน 
คณะกรรมการท้ังคณะ  และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเป็นประจำา 
ทุกปี เพื่อให้กรรมการแต่ละคนได้ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการ
ปฏบัิตงิานของคณะกรรมการบรษัิท และกรรมการชุดย่อย เพือ่ทบทวน
ผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีท่ีผ่านมา เพื่อช่วย 
ให้การทำางานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย  
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  หลักเกณฑ์	 : ประเมินครอบคลุมเรื่อง บทบาทหน้าท่ีของ
กรรมการบรษัิท และกรรมการชดุย่อย  ความอิสระในการแสดงความ
คดิเห็น ความโปรง่ใส ความสมัพันธก์บัฝา่ยบรหิาร และผูม้สีว่นไดเ้สยี 
และการปฏิบัติตามหลักกำากับดูแลกิจการท่ีดีของคณะกรรมการท้ังคณะ
  หลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มใน
แต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้
   มากกว่าร้อยละ 85  = ดีเยี่ยม
   มากกว่าร้อยละ 75 = ดีมาก
   มากกว่าร้อยละ 65 = ดี
   มากกว่าร้อยละ 50 = พอใช้
   ต่ำากว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง
  ข้ันตอน : ในปี 2559  เลขานุการบริษัทจะสง่แบบประเมินผล
การปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทในภาพรวม และแบบประเมินผล
การปฏบัิตงิานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ให้กรรมการบรษัิท 
และกรรมการชุดย่อยทุกท่าน ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเป็น 
ผูร้วบรวม  และรายงานสรุปผลตอ่ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิท  เพือ่
รับทราบและหารือกันเป็นประจำาทุกปี
  ผลการประเมินเฉลี่ยของคณะกรรมการบริษัท และคณะ
กรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
  1. คณะกรรมการบริษัท ผลการประเมินในปี 2559 ได้
คะแนนร้อยละ 76.27 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
  2. คณะกรรมการบริหาร ผลการประเมินในปี 2559 ได้
คะแนนร้อยละ 75.92 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
  3. คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินในปี 2559 ได้
คะแนนร้อยละ 92.20 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
  4. คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน ผลการประเมนิในปี 
2559 ได้คะแนนร้อยละ 78.40 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
  5. คณะกรรมการสรรหา ผลการประเมินในปี 2559 ได้
คะแนนร้อยละ 72.67 อยู่ในเกณฑ์ ดี
  6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมินในปี 
2559 ได้คะแนนร้อยละ 83.80 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
  7. คณะกรรมการธรรมาภิบาล ผลการประเมินในปี 2559 
ได้คะแนนร้อยละ 82.69 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก  
  บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการประเมินผลงานกรรมการเป็นราย
บุคคล เนื่องจากการประเมินในรูปแบบคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
สามารถสะท้อนการปฏิบัติงานในภาพรวม ซ่ึงกรรมการแต่ละท่าน
สามารถนำามาพัฒนาในแต่ละหัวข้อได้เป็นอย่างดี
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บร�ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) การกำากับดูแลกิจการ

 7.	การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
  คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้
มีการพัฒนาความรู้ ให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน 
อย่างต่อเนื่อง  
  คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุก
ท่านมีโอกาสพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ โดยคณะกรรมการบริษัท 
ให้ความสำาคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการ โดยเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director 
Accreditation Program (DAP), Director Certification Program 
(DCP), Audit Committee Program (ACP), Understanding the 
Fundamental of Financial Statements (UFS) และ Finance for 
Non - Finance Director (FND) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรสั้นๆ  
อันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการบริหาร และรวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่ IOD จะจัดขึ้น
อีกต่อไปในอนาคต
  ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้กรรมการ
บริษัทและผู้บริหาร เข้าอบรมหลักสูตร ดังนี้

  คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทมีการพบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับ
สูงขององค์กรอื่น พร้อมท้ังมีการเดินทางไปสัมมนา ดูงาน และ
ทัศนศกึษากบับรษัิทคู่คา้ หรือองคก์รอืน่ๆ อยู่สม่ำาเสมอ  ท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ  
 8.	การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
  คณะกรรมการบริษัท จดัให้มกีารปฐมนิเทศกรรมการบรษัิทท่ี
เข้ารบัตำาแหนง่ในบรษัิทเป็นคร้ังแรก พร้อมจดัทำาคูมื่อกรรมการให้กบั
กรรมการใหม่ เพื่อกรรมการใหม่ได้ศึกษาข้อมูลสำาคัญของบริษัท  
นโยบายในการกำากับดูแลกิจการ  จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ  
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน  พ.ร.บ. หลัก
ทรพัย์ฯ  พ.ร.บ. มหาชน   และกฎระเบียบตา่งๆ ของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. 
  นอกจากนี้บริษัทฯ ยังแจกคู่มือกรรมการให้กับกรรมการ
ทุกท่าน เพื่อให้กรรมการสามารถศึกษาและทบทวนกฎระเบียบข้อ
กำาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลา

 9.	แผนการสืบทอดงาน
  คณะกรรมการบรษัิท กำาหนดนโยบายในการสบืทอดตำาแหนง่
ของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ เพื่อการก้าวสู่ตำาแหน่งที่สูงขึ้น
  คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้กรรมการผู้อำานวยการ
และประธานกรรมการบรหิารรว่มกบัฝา่ยสำานกังานบรษัิท จดัทำาแผน
สืบทอดตำาแหน่งผู้บริหาร ดังนี้
  1. จัดให้ผู้บริหารระดับรองๆ ลงไปได้มีโอกาสใกล้ชิด และ
   ไดท้ำางานรว่มกบัผูบ้รหิารระดบัสงู - ระดบัผูอ้ำานวยการฝา่ย
   ทั้งในระดับสายงาน และข้ามสายงาน   
  2. กำาหนดผูบ้รหิารระดบัรองท่ีมีศกัยภาพเป็นผูส้บืทอดและ
   วางตำาแหน่งให้เหมาะสม
  3. เตรยีมการให้ผูบ้รหิารระดบัสงูพรอ้มรบังานของสายงาน
   อื่นในกรณีจำาเป็น
  4. เตรียมบุคลากรท่ีมีความสามารถเฉพาะทางให้มีความ
   สามารถบรหิารงานครบวงจรมากข้ึน เพือ่รบังานบรหิาร
   ระดับสูง
  5. จัดตั้ง Corporate Strategies and Strategic Directions
    และมอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางได้
   ทำางานร่วมกัน
  6. จดัให้ม ีCommittee ตา่งๆ เช่น Marketing, Advertising,
    Research ฯลฯ เพื่อให้เกิดการพัฒนางานและศักยภาพ
   ของกรอบงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
  7. จัดให้ผู้บริหารระดับกลางมีโอกาสบริหารงานมากข้ึนท้ัง
   ระดับสายงาน และข้ามสายงาน
  8. การฝึกอบรมในแต่ละลักษณะงานอย่างเป็นระบบ เช่น
   การควบคุมสินค้าคงคลัง การตลาด การบริหารสินค้า
   และการออกแบบ
  9. จัดอบรมผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางให้มีจิตสำานึก
   ในความรบัผดิชอบ และความซ่ือสตัย์ตอ่องคก์ร และมอง
   องค์กรในภาพรวมมากยิ่งขึ้น
  10. จัดอบรมผู้บริหารในแต่ละฝ่าย ให้มีศักยภาพมากข้ึน  
   ฝึกการวางแผนล่วงหน้า และเสริมการใช้ความคิดอย่าง
   เป็นระบบให้แก่ผู้บริหารระดับรอง ๆ
  11. จดัให้มีบุคลากรท่ีเหมาะสม มาประจำาอยู่ในแตล่ะฝา่ย  เช่น
   CFO ฝ่าย
  12. จัดให้มีการเขียนแผนการทำางานอย่างเป็นระบบแก่
   ผู้บริหารระดับรองๆ
  13. จัดให้มีการสับเปลี่ยนผู้บริหารระดับฝ่ายบางตำาแหน่ง
    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจ
  14. พัฒนาคณุภาพจติใจของผูบ้รหิารทุกระดบั ยึดธรรมะเพือ่
   การปฏิบัติต่อกัน  อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

ช่ือกรรมการและผูบ้รหิาร อบรมหลักสูตร

1. ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร

2. นายณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนาภรณ์

-  IT Governance (ITG 3/2016)
 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- CFO Current Issues
 จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- การจัดทำาคู่มือปฏิบัติงานด้านบัญชีและภาษีอากร
 แบบมืออาชีพ จัดโดย บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนา
 ธรรมนิติ จำากัด
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ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - เร็ว ช้า หนัก เบา หมั่นพิจารณาอยู่เสมอว่า งานไหนทำาก่อน งานไหนทำาหลัง งานไหนต้องจริงจัง และงานไหนที่พอควร

การกำากับดูแลกิจการ

 -	 คณะกรรมการตรวจสอบ คือ กรรมการบริษัทท่ีเป็น
กรรมการอิสระ มีคุณสมบัติตามท่ีพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กำาหนด มีจำานวน 4 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ  
จำานวน 2 ท่าน  (คุณอมร อัศวานันท์  และคุณดวงพร  สุจริตานุวัต) 
จบการศกึษาและมคีวามเชีย่วชาญดา้นบัญชี มวีาระการดำารงตำาแหนง่
คราวละ  2  ปี   กำาหนดให้มกีารประชุมไม่นอ้ยกวา่ ไตรมาสละ  1  ครัง้ 
และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษ สำาหรับกรณีพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน  
และกรณพีเิศษ และมกีารรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิท พรอ้มท้ังม ี
การประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้บริหารด้านบัญชีใน
การสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่าน
ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท
  บริษัทฯ ไม่ได้กำาหนดจำานวนวาระที่จะดำารงตำาแหน่งติดต่อ
กันได้นานท่ีสุดของกรรมการตรวจสอบ ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของ
คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท โดยดูจากการปฏิบัติ
งานและผลงานในรอบปีที่ผ่านมา
  ในปี  2559  (ตามอายุปีกรรมการตัง้แต ่เม.ย. 58 - เม.ย. 59) 
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม จำานวน  12 ครั้ง  การเข้าร่วม 
ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน  ตามตารางแสดง
ตำาแหนง่หนา้ท่ีงาน  และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการบรษัิทและ
ผู้บริหารหน้า 84-85 ในรายงานประจำาปีนี้
 -		 คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน	  ประกอบดว้ยกรรมการ
บรษัิท 3 ท่าน มวีาระการดำารงตำาแหนง่คราวละ 1 ปี  และมีการประชุม
ประจำาปีละ 1 ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษกรณีจำาเป็น
  ในปี  2559  (ตามอายุปีกรรมการตัง้แต ่เม.ย. 58 - เม.ย. 59) 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุม จำานวน 2 ครั้ง 
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   
ตามตารางแสดงตำาแหน่งหน้าท่ีงาน และการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการบริษัทและผู้บริหารหน้า 84-85 ในรายงานประจำาปีนี้
 -	 คณะกรรมการสรรหา	 ประกอบดว้ยกรรมการบรษัิท  5  ท่าน  
มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 1 ปี  และมีการประชุมประจำาปี 
ละ 1 ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษกรณีจำาเป็น
  ในปี 2559 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 58 - เม.ย. 59) 
คณะกรรมการสรรหามกีารประชุม จำานวน 2 ครัง้ การเข้ารว่มประชุม
ของคณะกรรมการสรรหา ตามตารางแสดงตำาแหน่งหน้าที่งาน  และ
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและผู้บริหารหน้า 84-85 ใน 
รายงานประจำาปีนี้
 -	 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประกอบดว้ยกรรมการตรวจ
สอบ 1 ท่าน กรรมการบรษัิท  2  ท่าน และฝา่ยจดัการ  4  ท่าน  มีวาระ 
การดำารงตำาแหน่งคราวละ 2 ปี  กำาหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 
ไตรมาสละ 1 ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษกรณีจำาเป็น
  ในปี  2559  (ตามอายุปีกรรมการตัง้แต ่เม.ย. 58 - เม.ย. 59) 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมจำานวน  9  ครั้ง  การ
เข้ารว่มประชุมของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  ตามตารางแสดง
ตำาแหนง่หนา้ท่ีงาน   และการเขา้รว่มประชุมของกรรมการบรษัิทและ
ผู้บริหารหน้า 84-85 ในรายงานประจำาปีนี้

คณะกรรมการชุดย่อย
 โครงสร้างกรรมการของบริษัท  ประกอบด้วย
 1. คณะกรรมการบริษัท
 2. คณะกรรมการบริหาร
 3. คณะกรรมการตรวจสอบ
 4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
 5. คณะกรรมการสรรหา
 6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 7. คณะกรรมการธรรมาภิบาล
 รายชื่อกรรมการแต่ละชุด ตามหน้า 84-85 ในรายงานประจำาปี 
 เพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นมัน่ใจในการดำาเนนิงานของบรษัิท ว่ามกีารดำาเนนิ 
งานท่ีโปรง่ใส มผีูก้ลัน่กรอง สอบทานและให้คำาแนะนำาอยา่งรอบคอบ
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ  
เพื่อทำาหน้าท่ีดังกล่าว และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่าง
สม่ำาเสมอ ปัจจบัุนประกอบดว้ย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการสรรหา  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการธรรมาภิบาล
 โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการของบริษัท มีการตรวจ
สอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ มีการมอบอำานาจระหว่างคณะ
กรรมการและฝา่ยจัดการท่ีชัดเจน  พรอ้มจดัทำาเป็นลายลกัษณอั์กษร  
และไดผ้า่นการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี  1/2559  เมือ่ 
วนัท่ี  31 พฤษภาคม  2559 พร้อมบันทึกเป็นมตคิณะกรรมการบรษัิท 
ในรายงานการประชุมอย่างชัดเจน
 โดยมีขอบเขตอำานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการแตล่ะชุดเป็นอิสระกนั เพือ่ชว่ยในการกำากบัดแูลกจิการของ 
บริษัท มีประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะทำาหน้าท่ีดูแลการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และ
รายงานผลการปฏิบัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
 -	 คณะกรรมการบริษัท	มีจำานวน 11 ท่าน  โครงสรา้งกรรมการ 
บริษัทตามหน้า  104-105  ในรายงานประจำาปีนี้ และกำาหนดให้มี 
การประชุมทุกเดือน
 ในปี 2559 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย.  58 -  เม.ย.  59)  
คณะกรรมการบริษัทจัดประชุมทุกเดือน การเข้าร่วมประชุมของ 
คณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ตามตารางแสดงตำาแหน่งหน้าที่งาน  
และการเข้ารว่มประชุมของกรรมการบรษัิทและผูบ้รหิาร หนา้ 84-85 
ในรายงานประจำาปี
 -		 คณะกรรมการบริหาร คอื คณะบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทมีจำานวน 12 ท่านประกอบด้วยกรรมการบริษัท  
4  ท่าน  และผู้บริหาร 8 ท่าน  ให้ทำาหน้าที่จัดการกิจการงานบริษัท  
ซึ่งมีฐานะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำาของบริษัท  และกำาหนดให้
มีการประชุมทุกสัปดาห์
  ในปี  2559  (ตามอายุปีกรรมการตัง้แต ่เม.ย. 58 -  เม.ย. 59)  
คณะกรรมการบริหารจัดประชุมทุกสัปดาห์ การเข้าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการบรหิารแตล่ะท่าน ตามตารางแสดงตำาแหนง่หนา้ท่ีงาน   
และการเข้ารว่มประชุมของกรรมการบรษัิทและผูบ้รหิาร หนา้ 84-85 
ในรายงานประจำาปีนี้
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 13. ปรกึษาผูเ้ช่ียวชาญ หรอืท่ีปรกึษาของบรษัิท (ถา้ม)ี หรอืจา้ง 
ท่ีปรึกษา หรือผู้เช่ียวชาญภายนอก ในกรณีจำาเป็นด้วยค่าใช้จ่าย
ของบริษัท
 14. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท
  - หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. ปฏิบัติหน้าท่ีจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามกฎ
ระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
และกฎระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตาม
วตัถปุระสงค ์และขอ้บังคบัของบรษัิท ตลอดจนตามมตท่ีิประชุมผูถ้อื
หุ้นของบริษัท
 2. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยสม่ำาเสมอ
  - บริหารงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
  - เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และ 
   เชื่อถือได้
  - รายงานผลการดำาเนนิงานท่ีถกูตอ้ง ครบถว้น และทันตอ่ 
   เหตุการณ์
  - จัดสรรผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและ 
   คุ้มค่า
 3. กำาหนดนโยบายและทิศทางการดำาเนนิงานของบรษัิท กำากบั
ควบคมุดแูลให้ฝา่ยจดัการดำาเนนิการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกำาหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
 4. ควบคุมการดำาเนินกิจการของบริษัทตลอดเวลา รวมการ
ติดตามพันธะที่กำาหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องของบริษัท
 5. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำาปี รวมทั้งกำากับดูแล
การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และ
แผนงานที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 6.  ส่งเสริมให้จัดทำานโยบายการกำากับดูแลกิจการ จริยธรรม 
และจรรยาบรรณธรุกจิท่ีเป็นลายลกัษณอ์กัษร เพือ่ให้กรรมการบรษัิท 
ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการดำาเนินธุรกิจ 
และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
 7. จัดให้มีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้
ม่ันใจว่าการทำารายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำานาจ  มีการ
สอบทานและจัดทำาบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถ
ป้องกันการนำาทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ
 8. การทำารายการท่ีอาจมคีวามขัดแย้งของผลประโยชน ์ตอ้งมี
การพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางท่ีชัดเจน และเป็นไปเพื่อผล
ประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับข้ันตอนการดำาเนิน
การ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งของผล
ประโยชน์ให้ถูกต้อง

    	-	 คณะกรรมการธรรมาภบิาล ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ  
1 ท่าน กรรมการบริษัท 1 ท่าน และฝ่ายจัดการ 2 ท่าน มีวาระการ
ดำารงตำาแหน่งคราวละ 1 ปี และกำาหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 
ปีละ 2 ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษกรณีจำาเป็น   
  ในปี  2559  (ตามอายุปีกรรมการตัง้แต ่ เม.ย. 58 - เม.ย. 59 ) 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีการประชุม  จำานวน  3 ครั้ง  การเข้า
รว่มประชุมของคณะกรรมการธรรมาภบิาล ตามตารางแสดงตำาแหนง่
หน้าที่งาน  และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
หน้า 84-85 ในรายงานประจำาปีนี้
ขอบเขตอำานาจหน้าที่
อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
-  อำานาจดำาเนินการ
 1. พจิารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการชุดตา่งๆ และกำาหนดขอบเขต 
อำานาจหน้าที่
 2. แต่งต้ัง ถอดถอน มอบอำานาจหน้าท่ีให้แก่ ท่ีปรึกษา  
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และ / หรือ บุคคลอื่น
ใดไปปฏิบัติ
 3. พิจารณาอนุมัติการกู้เงินในวงเงินที่เกิน 50 ล้านบาท และ
การออกหุ้นกู้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ
 4. พิจารณาอนุมัติการให้กู้ยืม / ยกเลิกการให้กู้ยืม ในวงเงินที่
เกิน 50 ล้านบาท
 5. พิจารณาอนุมัติการซื้อ / ยกเลิก / ขายทรัพย์สิน เงินลงทุน 
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในวงเงินที่เกิน 50 ล้านบาท
 6. พจิารณาอนมัุตกิารเขา้ค้ำาประกนั / ยกเลกิการค้ำาประกนัการ 
รับผิดชอบ / ยกเลิกความรับผิดชอบต่อบุคคล / บริษัทในวงเงินท่ี
เกิน 50 ล้านบาท
 7. พิจารณาอนุมัตินโยบายการลงทุนในเงินลงทุนบริษัทต่างๆ 
ในวงเงินที่เกิน 50 ล้านบาท
 8. พจิารณาอนมัุตกิารเข้าทำารายการกบับุคคลท่ีเข้าข่ายรายการ 
ที่เกี่ยวโยง
 9. ฟ้องร้องคดีแพ่ง คดีอาญา ยื่นข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการ 
ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กล่าวหาผู้กระทำาความผิดต่อบริษัท
เพื่อให้ดำาเนินคดีอาญา และแต่งตั้งตัวแทนช่วง เพื่อการดังกล่าวนี้
ท้ังมีอำานาจถอนคำารอ้งทุกข์ และตกลงประนปีระนอม ยอมความและ
รับเงินแทนบริษัท แต่งตั้งทนายว่าความ เพื่อฟ้องหรือยื่นคำาให้การ
ต่อศาลทุกศาลเพื่อดำาเนินคดีแทนบริษัทจนกว่าคดีถึงท่ีสุด สำาหรับ
เรื่องที่มิใช่ปกติวิสัยทางการค้า และ / หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า 
 10. เสนอการเพิม่ทุน ลดทุน การเปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้น การแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ / หรือ วัตถุประสงค์
ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
 11. มอบอำานาจให้ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท 
หรือบุคคลอื่นใดทำาการแทนได้
 12. มีอำานาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 
ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่
เห็นว่าเกี่ยวข้องจำาเป็น
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ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา -  เข็มเล่มหนึ่ง ใช้เย็บชุนสองด้านมิได้

การกำากับดูแลกิจการ

บุคคล และบรษัิท ห้างรา้น  หนว่ยงานราชการ   รฐัวสิาหกจิ นติบุิคคล 
ต่างๆ ภายใต้วัตถุประสงค์  และระเบียบต่างๆ ของบริษัทตลอดจน
ให้มีอำานาจตกลง เงื่อนไข และลงลายมือช่ือในสัญญาต่างๆ และ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และ / หรือ 
คณะกรรมการบริหารโดยสม่ำาเสมอ
   - โดยรายงานความเคลื่อนไหว หรือผลการดำาเนินงาน 
    ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว
   - โดยเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน 
    และเชื่อถือได้
  4. กำากับดูแลกิจการ ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับ 
นโยบาย กลยุทธ์ที่สำาคัญ แผนงาน และงบประมาณประจำาปี
  5. รับผิดชอบในการจัดทำางบการเงิน รายงานทางการเงิน
ให้ผู้สอบบัญชีทำาการตรวจสอบ แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำาดับ รวม
ท้ังมีอำานาจสั่งจ่ายเช็ค ภายในวงเงินท่ีคณะกรรมการบริษัทกำาหนด 
ฝากเงิน เบิกเงิน ถอนเงิน รวมท้ังมีอำานาจทำาสัญญาเกี่ยวกับการ
กู้ยืม ให้กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชี สลักหลังซ่ึงหนังสือสัญญาใช้
เงิน เช็ค ดร๊าฟ ตั๋วแลกเงิน และหนังสือตราสารอื่นๆ กับบุคคลและ
บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลต่างๆ ภาย
ใต้วัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ของบริษัท  ตลอดจนให้มีอำานาจ
ในการตกลงเงื่อนไขและลงลายมือชื่อในสัญญาต่างๆ  และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง
  6. พจิารณา วนิจิฉัย การกูเ้งนิ / คนืเงนิกู ้การออกหุ้นกูข้อง
บรษัิทท้ังหมด ทุกวงเงนิ เพือ่ใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของกจิการ และ
สรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
  7. พิจารณาอนุมัติการให้กู้ยืม / ยกเลิกการให้กู้ยืม ภายใน
วงเงินท่ีคณะกรรมการบริษัทกำาหนด สำาหรับวงเงินท่ีเกินอำานาจให้
พิจารณาวินิจฉัยและสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ
  8. พจิารณาอนมัุตกิารซ้ือ / ยกเลกิ / ขายทรพัย์สนิ เงนิลงทุน 
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด  สำาหรับ
วงเงินท่ีเกินอำานาจให้พิจารณาวินิจฉัยและสรุปผล เพ่ือส่งให้คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เช่น ทำาสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า  
ให้เช่าช่วงสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ รวมท้ังจด
ทะเบียนสิทธิการให้เช่า และ / หรือการให้เช่าช่วง และจดทะเบียน
ยกเลิกสิทธิการเช่า และ / หรือการเช่าช่วงต่างๆ ทุกประเภทกับ
บุคคล บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล
ต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนให้
มีอำานาจในการตกลงเงื่อนไขและลงลายมือช่ือในสัญญาต่างๆ และ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  9. พิจารณาวินิจฉัย การเข้าค้ำาประกัน / ยกเลิกการค้ำา
ประกัน การรับผิดชอบ / ยกเลิกความรับผิดชอบต่อบุคคล / บริษัท 
ภายในวงเงินท่ีคณะกรรมการบริษัทกำาหนด สำาหรับวงเงินท่ีเกิน
อำานาจให้พจิารณาวินจิฉัยและสรปุผล  เพือ่สง่ให้คณะกรรมการบรษัิท
พิจารณาอนุมัติ

 9. สอบทานและให้ความเห็นชอบในงบการเงนิ รายงานทางการ
เงิน ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ / หรือ สอบทานแล้ว และผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
 10. รบัทราบรายงานการบริหารกจิการจากคณะกรรมการบรหิาร
 11. กำาหนดวัน เวลา สถานท่ี ท่ีจดัประชุมผูถ้อืหุ้นรวมท้ังกำาหนด
ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำาหนดอัตราการจ่าย
เงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ
เรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
แต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้
ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำานักงานใหญ่ และสำานักงานสาขาของบริษัทไม่
น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือกำาหนด
วันเพื่อกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อน
วันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน และกำาหนดวันปิดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุ้น 1 วัน ในวันทำาการถัดจากวันกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 
เพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา  225  ของ  พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์  ท้ังนี ้ เพือ่สทิธใินการเข้ารว่มประชุมผูถ้อืหุ้นและสทิธ ิ
ในการรับเงินปันผล
 12. จัดทำารายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ตอ่รายงานทางการเงนิ” โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจำาปีของบรษัิท 
(แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1)
 13. ติดตามดูแลเอกสารท่ีจะยื่นต่อหน่วยงานกำากับดูแลท่ี
เกีย่วข้อง เพือ่ให้ม่ันใจวา่ไดแ้สดงข้อความ หรอืลงรายการเป็นไปโดย
ถกูตอ้งตรงตามขอ้มูลท่ีปรากฏอยู่ในสมดุบัญชี ทะเบียน หรอืเอกสาร
อื่นใดของบริษัท
 14. อนมุตักิฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ / หรือคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ
 15. อื่นๆ ตามข้อกำาหนดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
 คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำานาจให้กรรมการบริหารลงนาม
กระทำาแทนบริษัทในกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - อำานาจดำาเนินการ
  1. ตามขอบเขตอำานาจหน้าท่ีท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
  2. พิจารณาวินิจฉัยการเข้าทำารายการกับบุคคลท่ีเข้าข่าย
รายการท่ีเกี่ยวโยงท้ังหมดทุกวงเงิน และสรุปผลเพื่อส่งให้คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เช่น ทำาสัญญาเกี่ยวกับการซ้ือและ
ขายสินค้า และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทุกประเภท ทำาสัญญาให้บริการ
และรับบริการทุกประเภทท้ังในประเทศ และต่างประเทศ กับบุคคล 
บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลต่างๆ ตาม
วัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ของบริษัท
  3. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร
 - หน้าที่และความรับผิดชอบ
  1. ตามขอบเขตอำานาจหน้าท่ีท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
  2. รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การดำาเนิน
งานของบริษัท ซึ่งกำาหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและ / หรือคณะ
กรรมการบริหาร เช่น เรียกร้อง ทวงถาม และรับชำาระหนี้ หรือเรียก
ร้องทวงถามทรัพย์สินใดๆ รวมทั้งผลประโยชน์ หรือสิทธิต่างๆ  จาก
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  10. พิจารณาอนุมัตินโยบายการลงทุนในเงินลงทุน บริษัท
ตา่งๆ ภายในวงเงนิท่ีคณะกรรมการบริษัทกำาหนดสำาหรับวงเงนิท่ีเกนิ
อำานาจให้พจิารณาวนิจิฉัยและสรุปผล เพ่ือสง่ให้คณะกรรมการบรษัิท
พิจารณาอนุมัติ
   11. อนุมัติการเปิด / ปิด บัญชีธนาคาร
   12. อนุมัติการได้รับ / ยกเลิก วงเงินสินเชื่อจากธนาคาร
   13. เปลี่ยนแปลงสิทธิเซ็นสั่งจ่าย อนุมัติใบเบิกสินค้าและ 
ใบยืมสินค้า
   14. อนุมัติการปรับสภาพราคา และ / หรือการทำาลายสินค้า
คงเหลือที่เสื่อมสภาพ และ / หรือ ล้าสมัย
   15. รับผิดชอบในการกำาหนดนโยบายการตลาด
   16. รบัผดิชอบงานทางดา้นบรหิารการขาย รา้นคา้ การตดิตาม 
หนี้ การจดจำานองหลักทรัพย์เพื่อประกันการขาย
   17. รับผิดชอบงานทางด้านการบริหารงานบุคคล เช่น  
รับพนักงานเข้า ปลดพนักงานออก และมีอำานาจลงโทษหรือให้คุณ
กับพนักงาน โยกย้ายตำาแหน่ง หน้าท่ีการงานของพนักงาน และมี
อำานาจบังคับบัญชาพนักงาน ออกคำาสั่งให้พนักงานปฏิบัต รวมท้ัง
ทำาสัญญาเกี่ยวกับการจ้างแรงงานกับบุคคลต่างๆ และให้มีอำานาจใน
การตกลงเงื่อนไข และลงลายมือชื่อในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลกับกรมแรงงาน หน่วยงานประกัน
สังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ และ
ระเบียบต่างๆ ของบริษัท
    18. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดี ความชอบ 
ตลอดจนกำาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานในตำาแหน่ง
บริหารระดับต่างๆ
   19. รอ้งทุกข์ตอ่พนกังานสอบสวน กลา่วหาผูก้ระทำาความผดิ
ต่อบริษัท เพื่อให้ดำาเนินคดีอาญา และแต่งตั้งตัวแทนช่วง เพื่อการ 
ดงักลา่วนี ้ท้ังมีอำานาจถอนคำารอ้งทุกข ์และตกลงประนปีระนอมยอม
ความและรับเงินแทนบริษัท แต่งตั้งทนายว่าความเพื่อฟ้อง หรือยื่น
คำาให้การตอ่ศาลทุกศาล เพือ่ดำาเนนิคดแีทนบรษัิทจนกว่าคดถีงึท่ีสดุ
   20. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และ 
นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  21. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
  	 โดยกำาหนดเงื่อนไขการรับมอบอำานาจกระทำาการแทน
บริษัท	ดังนี้	
   1.  กรรมการบริหารลงนามร่วมกัน 2 ท่าน และไม่ต้อง 
     ประทับตราสำาคญัของบรษัิท ภายในวงเงนิ  5 แสนบาท 
   2.  กรรมการบริหารลงนามร่วมกับกรรมการบริษัท ผู้มี 
     อำานาจกระทำาการแทนบริษัทอีก 1 ท่าน และไม่ต้อง 
     ประทับตราสำาคญัของบรษัิท ภายในวงเงนิ 1 ลา้นบาท 
   3.  กรรมการบริษัทลงนามร่วมกัน 2 ท่าน และประทับ 
     ตราสำาคัญของบริษัท ไม่จำากัดวงเงิน (ไม่ต้องมอบอำานาจ 
     กระทำาการแทนบรษัิท ท้ังนีเ้ป็นไปตามหนงัสอืรบัรอง 
     ของบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้)

   4.  หากธุรกรรมท่ีทำามีจำานวนเงินเกินจากวงเงินท่ี 
     กำาหนดธุรกรรมนั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
     คณะกรรมการ VC ภายในวงเงินที่บริษัทกำาหนดไว้  
     10 ล้านบาท และท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร 
     ภายในวงเงินที่บริษัทกำาหนดไว้ 50 ล้านบาท
   5.  ส่วนที่เกินกว่า 50 ล้านบาท ให้ผ่านการอนุมัติจากที่ 
     ประชุมคณะกรรมการบริษัท
   6.  กรณีท่ีเป็นรายการเร่งด่วนและไม่อาจจะอนุมัติตาม 
     ข้ันตอนท่ีกำาหนดได้ ให้กรรมการบริหารท่ีเป็น 
     กรรมการบริษัท 2 ท่าน ร่วมกันพิจารณาอนุมัติและ 
     ดำาเนินการไปก่อน แล้วค่อยนำาเรื่องขอสัตยาบัน 
     จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการ 
     บริษัทตามวงเงินอนุมัติอีกครั้ง
   7.  กฎเกณฑ์นี้ให้พิจารณาทบทวนใหม่ทุกปี
   โดยกำาหนดให้มนีายทะเบียนควบคมุดแูล คอื  เลขานกุาร 
   บริษัท
     -  คุณดวงฤดี  มิลินทางกูร
อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
 - อำานาจดำาเนินการ
  1. กำาหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทาง
เดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน
  2. มีอำานาจเชิญผูบ้รหิาร  ฝา่ยจดัการ  ฝา่ยตรวจสอบภายใน  
หรอืพนกังานของบรษัิทท่ีเกีย่วขอ้งมาชีแ้จง ให้ความเห็นรว่มประชุม 
หรอืสง่เอกสารตามท่ีเห็นวา่เกีย่วขอ้งจำาเป็น ตลอดจนเข้าถงึข้อมลูได้
ทุกระดับขององค์กร
  3.  มีอำานาจในการตรวจสอบผู้ ท่ีเกี่ยวข้อง และเรื่องท่ี
เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของอำานาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
  4. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ
จ้างท่ีปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำาเป็นด้วยค่าใช้จ่าย
ของบริษัท
 - หน้าที่และความรับผิดชอบ
  1. สอบทานให้บรษัิทมกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถกูตอ้ง 
และเพยีงพอ โดยสอบทานนโยบายทางบัญชีท่ีสำาคญัของบรษัิท รวม
ทั้งเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบ
การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพียงพอ  และมีประสิทธิผล 
  3. สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
ของบริษัท
  4. พจิารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน  
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
  5. พจิารณาอนมัุตแิผนการตรวจสอบ และตดิตามการปฏบัิติ
ตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
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   (ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่ าด้ ว ยหลั กทรัพ ย์และ 
     ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
     แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
     ของบริษัท
   หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีกำาหนด กรรมการตรวจสอบรายใด 
รายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำาดังกล่าวต่อ
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  11. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยง
อย่างมีประสิทธิภาพ
  12. ดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารงานด้วยหลักการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี
  13. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  14. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  15. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  
ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำานาจ
ตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย
  ในการปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการ
บริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำาเนินงานของบริษัทต่อบุคคล
ภายนอก
อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
 - อำานาจดำาเนินการ 
  1. มีอำานาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทท่ี
เกีย่วข้องมาช้ีแจง ให้ความเห็นรว่มประชุม หรอืสง่เอกสารตามท่ีเห็น
ว่าเกี่ยวข้องจำาเป็น
  2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ
จ้างท่ีปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำาเป็นด้วยค่าใช้จ่าย
ของบริษัท
 -  หน้าที่และความรับผิดชอบ   
  1. เสนอนโยบายและหลกัเกณฑก์ารจา่ยคา่ตอบแทนสำาหรบั
กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
  2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทใน
แต่ละปี
  3. พจิารณากำาหนดวงเงนิคา่ตอบแทนสำาหรบัคณะกรรมการ
บริษัท  (โดยคำานึงถึงผลประกอบการของบริษัท และเปรียบเทียบกับ
อุตสาหกรรมเดยีวกนั)  วงเงนิคา่ตอบแทนท่ีไดร้บัอนมัุตจิากท่ีประชุม
ผูถ้อืหุ้นและจำานวนเงนิคา่ตอบแทนท่ีจา่ยในปีท่ีผา่นมา เสนอตอ่คณะ
กรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  4. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และ
กรรมการชดุย่อยตา่งๆ เป็นรายบุคคล โดยคำานงึถงึอำานาจหนา้ท่ี และ
ปริมาณความรับผิดชอบภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ
  5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่า
ตอบแทน และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

การกำากับดูแลกิจการ

  6. สอบทานให้บรษัิทปฏบัิตติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์ 
และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือถอดถอนบุคคลซึ่ง
มีความเป็นอิสระ เพือ่ทำาหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของบรษัิท  และเสนอ
คา่ตอบแทนท่ีสมควร  รวมท้ังเข้ารว่มประชุมกบัผูส้อบบัญช ีโดยไมม่ี
ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  8. พจิารณารายการท่ีเกีย่วโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และขอ้กำาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และประกาศคณะกรรมการกำากับ
ตลาดทุน ท้ังนี ้เพือ่ให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผล และเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
  9. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผย
ไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่าง
น้อยดังต่อไปนี้
   (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ี 
     เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
   (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุม 
     ภายในของบริษัท
   (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 
     หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของ 
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมาย 
     ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
   (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
   (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง 
     ผลประโยชน์
   (ฉ) จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ 
     การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
   (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการ 
     ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร 
      (charter)
   (ซ) รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควร 
     ทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
     ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
  10. ในการปฏบัิตหินา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ 
หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำาดังต่อไปนี้ ซ่ึงอาจมีผล 
กระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของ
บริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร
   (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
   (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ 
     สำาคัญในระบบควบคุมภายใน
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)

  6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมสรรหา
- อำานาจดำาเนินการ 
  1. มอีำานาจเชิญผูจ้ดัการ หรอืพนกังานของบรษัิทท่ีเกีย่วข้อง
มาช้ีแจ้งให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสาร ตามท่ีเห็นว่า 
เกี่ยวข้องจำาเป็น
  2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท(ถ้ามี) หรือ
จ้างท่ีปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำาเป็นด้วยค่าใช้จ่าย
ของบริษัท
 - หน้าที่และความรับผิดชอบ
  1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม 
ที่จะเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท
  2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลท่ีได้รับ
การคัดเลือก โดยคำานึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  
ความเช่ียวชาญจากหลากหลายวชิาชีพ มคีณุสมบัตท่ีิเหมาะสม  โดย
เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  3. จัดทำาความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ประกอบ
การพิจารณา
  4. เสนอช่ือบุคคลท่ีได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณา
  5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และ 
นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - อำานาจดำาเนินการ
  1. ขอรบัคำาปรกึษาจากผูเ้ช่ียวชาญ หรอืท่ีปรึกษาของบรษัิท 
(ถา้ม)ี หรอืจา้งท่ีปรกึษา หรอืผูเ้ช่ียวชาญภายนอกในกรณจีำาเป็นดว้ย
ค่าใช้จ่ายของบริษัท
  2. มีอำานาจแต่งตั้งคณะทำางาน ประเมินและติดตาม 
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
 - หน้าที่และความรับผิดชอบ
  1. กำาหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการ
บรหิารความเสีย่งของบริษัท ให้เกดิความชัดเจนตอ่เนือ่ง รวมถงึความ
เพยีงพอและเหมาะสมของระบบควบคมุภายใน เพือ่การจดัการความ
เสี่ยงต่างๆ ที่สำาคัญ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
  2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหาร 
ความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
  3. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม และ
มีประสิทธิภาพ รวมท้ังความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยให้ความ
สำาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
  4. พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงท้ังองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
  5. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
  6. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  7. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
 - อำานาจดำาเนินการ
  1. มีอำานาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทท่ี
เกีย่วข้องมาช้ีแจงให้ความเห็น รว่มประชุม หรอืสง่เอกสารตามท่ีเห็น
ว่าเกี่ยวข้องจำาเป็น
  2. ขอรบัคำาปรกึษาจากผูเ้ช่ียวชาญ  หรอืท่ีปรกึษาของบรษัิท 
(ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำาเป็น
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
  3. มีอำานาจแต่งต้ังคณะทำางาน เพ่ือดำาเนินการด้านธรรมาภิบาล
ทั่วทั้งองค์กร
 - หน้าที่และความรับผิดชอบ
  1. กำาหนดทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำากับดูแล
กิจการ หลักการกำากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ  
จรรยาบรรณกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนกังาน  นโยบายตอ่ตา้น
การคอร์รัปชั่น  และระเบียบปฏิบัติให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของธรุกจิ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคบั และกฎหมายท่ีเกีย่วขอ้ง อย่าง
ต่อเนื่อง
  2. กำาหนดแนวทางการปฏบัิตติามหลกัการกำากบัดแูลกจิการ  
นโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัช่ัน  พรอ้มท้ังตดิตามดแูลและประเมินผล
การปฏิบัติงาน
  3. ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนกังาน มีการปฏิบัตติามหลกัการกำากบัดแูลกจิการท่ีด ีและนโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
  4. ทบทวนแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล และ 
นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  5. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
อำานาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท	
  คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดอำานาจ หน้าที่ และความรับ
ผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท ดังนี้
  1. เป็นผูน้ำาของคณะกรรมการบริษัทในการกำากบั  การทำางาน 
ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และแผนงานที่กำาหนดไว้
  2. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท
  3. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบรษัิท  และเป็นผูล้ง 
คะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลง
คะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
  4. เป็นประธานการประชมุผูถ้อืหุ้น และกำากบัการประชมุให้
มีประสิทธิผล 
  5. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท 
  6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
อำานาจหน้าที่ของฝ่ายจัดการ	
 คณะกรรมการบรษัิทฯ  กำาหนดบทบาท หนา้ท่ี ความรบัผดิชอบ
ของฝ่ายจัดการ ดังนี้

การกำากับดูแลกิจการ
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56-1 และเอกสารแนบหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่  52 ปี พ.ศ. 2560 พร้อมเผยแพร่ผ่าน  website  ของบริษัท  
(http://www.icc.co.th) 
 สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอชื่อกรรมการ 
 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า จะได้รับการปฏิบัติอย่าง
เท่าเทียมกัน คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถ
เสนอช่ือระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และผู้มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2559  
โดยมีข้ันตอนและวิธีปฏิบัติท่ีชัดเจนและโปร่งใส และเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัท
 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด
 คณะกรรมการสรรหา เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้บริหารระดับ
สูงสุดของบริษัท โดยคัดเลือกจากผู้บริหารปัจจุบันหรือบุคคลอ่ืน   
ท่ีมีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าใจในธุรกิจของ
บริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์  
เป้าหมาย ท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และไม่มีลักษณะต้อง
ห้ามตามกฎหมาย  พรอ้มนำาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิทเพือ่
พิจารณาแต่งตั้งต่อไป
 คณะกรรมการบริษัท กำาหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้
บริหารระดับสูงสุดไว้อย่างชัดเจน ประธานกรรมการบริหาร (CEO) 
ในฐานะหัวหน้าฝ่ายจัดการ  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริษัทให้มีหน้าที่ดูแลการดำาเนินธุรกิจบริหารการงานของบริษัท 
 อีกท้ังบรษัิทฯ ไดก้ำาหนดนโยบายในการสบืทอดตำาแหนง่ในกรณี
ท่ีมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือการเกษียณอายุของผู้บริหารระดับสูงสุด 
โดยมีกระบวนการสรรหาที่ชัดเจน และโปร่งใส
 การสรรหาผู้บริหาร
 บริษัทฯ พิจารณาสรรหาพนักงานภายในบริษัทท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับงานท่ีต้องรับผิดชอบใน 
สายงานนั้นๆ เพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาสร้าง
ความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารในอนาคต โดย
ผ่านข้ันตอนการประเมินศักยภาพของพนักงาน ซ่ึงพนักงานท่ีได้
รับการประเมินว่ามีศักยภาพในการทำางานดี จะได้รับมอบหมายงาน 
ท่ีท้าทายและมีหนา้ท่ีความรบัผดิชอบท่ีสงูข้ึน ซ่ึงบรษัิทฯ เตรยีมความ
พรอ้มในการพฒันาพนกังานทุกระดบัเพือ่ทดแทนในกรณท่ีีมตีำาแหนง่
งานว่างลง ในกรณีท่ีไม่สามารถสรรหาบุคคลภายในท่ีเหมาะสม 
จะพิจารณาสรรหาจากบุคคลภายนอกท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และทัศนคติ ท่ีดีต่อองค์กร และเสนอต่อ
ประธานกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ
 1. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
  ตามข้อบังคับบริษัท  หมวดที่ 3 คณะกรรมการข้อ 18 และ
กฎบัตร ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำาหนดจำานวนตำาแหน่งกรรมการ
บรษัิท แตต่อ้งไมน่อ้ยกวา่  5  คน  และเลอืกตัง้บุคคลท่ีไมม่ลีกัษณะตอ้ง
ห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทรวมท้ังต้องไม่มีลักษณะ

การกำากับดูแลกิจการ

  1. ดำาเนนิการและ / หรอื บริหารงานประจำาวันของบรษัิท ให้
เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคบั และระเบียบบรษัิท 
  2. ดำาเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะ
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท ด้วยงบประมาณท่ีได้
รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด ซ่ือสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง รักษาผล
ประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
  3. ดำาเนินกิจการงานต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามหลัก
การกำากับดูแลกิจการท่ีดี ท่ีคณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดไว้เป็น
แนวทางปฏิบัติ
  4. รายงานผลงาน ความกา้วหนา้จากการดำาเนนิงานตามมติ
ท่ีประชุม และผลการดำาเนนิงานของบรษัิทท่ีสำาคญัตอ่คณะกรรมการ
บริษัทอย่างต่อเนื่องเป็นประจำาทุกเดือน
  5. สร้างเสริมและพัฒนาให้บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจอย่างมี
จรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดี  
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
  6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท และคณะ
กรรมการบริหารมอบหมาย
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
 บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหา ทำาหน้าท่ีสรรหาคัดเลือก
บุคคลท่ีทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำารงตำาแหน่ง
กรรมการท่ีว่างลง นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา
ก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่มิใช่เป็นการออกตามวาระ  
คณะกรรมการสรรหาอาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ
บริษัทแทนตำาแหน่งกรรมการท่ีว่างลง ในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ตาม
ข้อบังคับของบริษัท  
 ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีจะเสนอเข้าดำารงตำาแหน่ง
กรรมการ บรษัิทฯไดก้ำาหนดแนวทางการสรรหาคดัเลอืก โดยพจิารณา
จากผูท้รงคณุวฒุ ิมคีณุสมบัตเิหมาะสมตอบสนองความตอ้งการของ
ตำาแหน่งที่ว่างลง โดยจัดทำาตารางความรู้ ความชำานาญเฉพาะด้าน
ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ตลอดจนความรู้ ความ
ชำานาญเฉพาะด้านของกรรมการเป็นรายบุคคล  เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาสรรหากรรมการ  เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีความรู้และ
เชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์  เป็นผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรม และมีประวัติการทำางานท่ีไม่ด่างพร้อย และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
 นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหายังพิจารณาบุคคลท่ีจะเสนอ
เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท จากทำาเนียบกรรมการอาชีพของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 การสรรหากรรมการอสิระ คณะกรรมการสรรหา พจิารณาสรรหา
คัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้าดำารงตำาแน่งกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์
และคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ และ ก.ล.ต.  เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 คุณสมบัติกรรมการอิสระ
 บริษัทฯ กำาหนดนิยามและคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ
ของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าข้อกำาหนดขั้นต่ำาของ ก.ล.ต. ระบุอยู่ในแบบ  

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - คนคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในโลก
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)

ท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหาร
จดัการกจิการท่ีมีมหาชนเป็นผูถ้อืหุ้น ตามท่ีสำานกังานคณะกรรมการ 
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด  ทั้งนี้กรรมการบริษัท
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการบริษัทท้ังหมดต้องมีถิ่นท่ี
อยู่ในราชอาณาจักร  และมีจำานวนกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน 
 วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
 ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 20 และ
กฎบัตร  กรรมการบรษัิทให้ท่ีประชมุผูถ้อืหุ้นเลอืกตัง้ตามหลกัเกณฑ ์
และวิธีการดังนี้
 1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
 2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตาม 
   (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้  
   แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 3.  บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็นผู้ได้ 
   รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการท่ีท่ีประชุม 
   ผูถ้อืหุน้ตอ้งเลือกตัง้ในครัง้นั้น ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ได้รบัการ 
   เลอืกตัง้ในลำาดบัถดัลงมา มีคะแนนเสยีงเท่ากนั เกนิจำานวน 
   กรรมการท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ 
   ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
 วิธีการถอดถอน
 -  การออกตามวาระ
  ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 21 และ
กฎบัตร ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้งให้กรรมการออกจาก
ตำาแหน่งเป็นจำานวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำานวนกรรมการท่ีจะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ท่ีสุดกับ
ส่วนหนึ่งในสาม กรรมการท่ีจะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรกและ
ปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก 
ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตำาแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็น
ผู้ออกจากตำาแหน่งกรรมการบริษัทซ่ึงพ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจ
ได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
 - การออกนอกจากวาระ
  1. ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 22 
และกฎบัตร นอกจากการพ้นตำาแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจาก
ตำาแหน่งเมื่อ
    1. ถึงแก่กรรม
    2.  ลาออก
    3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม 
      กฎหมายหรือข้อบังคับนี้
    4.  มีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะ 
      ได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการท่ีมี 
      มหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามท่ีสำานักงานคณะกรรมการ 
      กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ 
      กำาหนด
    5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
    6. ศาลมีคำาสั่งให้ออก 

  และตามข้อบังคบับรษัิท หมวดท่ี 3 คณะกรรมการข้อ 24 และ
กฎบัตร ในกรณท่ีีตำาแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอ่ืุน นอกจากถงึ
คราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนตำาแหน่ง
กรรมการท่ีว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระ
ของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน    
  2. ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 25 ที่
ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำาแหน่งก่อน
ถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จำานวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวม
กันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง  
 2. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 
  ตามกฎบัตรต้องมีจำานวนกรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 5 คน 
โดยคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริษัท 4 ท่าน และ 
ผู้บริหาร  8 ท่าน ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริหาร เพื่อมอบหมายให้
คณะกรรมการบริหารปฏิบัติการแทนคณะกรรมการบริษัทโดยต้องมี
ความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทำาหน้าท่ีบริหารจัดการกิจการ
งานของบริษัทได้เป็นอย่างดี
 วิธีการแต่งตั้ง	 จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
 วิธีการถอดถอน
 - การออกตามวาระ
  ตามกฎบัตรมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 1 ปี นับจาก
วันท่ีมีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัท    
ยังไม่ไดม้มีตแิตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารชุดใหม ่ ก็ให้คณะกรรมการ
บริหารชุดเดิมปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้
แตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารชุดใหมแ่ทนคณะกรรมการบรหิารชุดเดมิ
ที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำาภายใน 2 เดือน นับแต่วัน
ครบวาระของคณะกรรมการบริหารชุดเดิม กรรมการบริหาร ซึ่งพ้น
จากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
 - การออกนอกจากวาระ
  ตามกฎบัตรกำาหนดให้กรรมการบรหิารพน้จากตำาแหนง่ เมือ่
  1. ถึงแก่กรรม
  2. ลาออก
  3. ให้ออก หรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
  4. มีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้ 
   รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการท่ีมีมหาชนเป็น 
   ผู้ถือหุ้นตามที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ 
   และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำาหนด
  5. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นตำาแหน่ง
  และเมื่อตำาแหน่งกรรมการบริหารว่างลง (นอกจากถึงคราว
ออกตามวาระ) คณะกรรมการบริษัทอาจจะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนแทน
ตำาแหน่งท่ีว่างลงหรือไม่ก็ได้ ข้ึนอยู่กับคณะกรรมการบริษัทเห็น
สมควร หากคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการ
บริหารจะอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการ
บริหารที่ตนแทน

การกำากับดูแลกิจการ
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  5. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามที่สำานัก
งานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด
  และเม่ือตำาแหนง่กรรมการตรวจสอบวา่งลง (นอกจากถงึคราว
ออกตามวาระ)  และยังคงเหลอืวาระไมน่อ้ยกว่า  2  เดอืน ให้คณะกรรมการ
บริษัทหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็น
กรรมการตรวจสอบแทนตำาแหน่งท่ีว่างในการประชุมคราวถัดไป 
และจะอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการตรวจ
สอบที่ตนแทน
  บริษัทฯ ไม่กำาหนดจำานวนวาระท่ีจะดำารงตำาแหน่งติดต่อกัน
ไดน้านท่ีสดุของกรรมการตรวจสอบ ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของคณะ
กรรมการสรรหา และกรรมการบริษัท
 4. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่า
ตอบแทน	และคณะกรรมการสรรหา
  ตามกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะ
กรรมการสรรหาต้องมีจำานวนคณะละไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะ
กรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ / หรือบุคคลอื่นให้
ดำารงตำาแหนง่ดงักลา่ว ท้ังนีต้อ้งมีความรู ้ และประสบการณเ์พียงพอ 
ท่ีจะทำาหนา้ท่ีพจิารณาคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการบรษัิท  คณะ
กรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการบริษัท 3 ท่าน ดำารงตำาแหน่ง
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และแต่งตั้งกรรมการบริษัท 5 ท่าน 
ดำารงตำาแหน่งกรรมการสรรหา
 วิธีการแต่งตั้ง  จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
 วิธีการถอดถอน
 - การออกตามวาระ
  ตามกฎบัตรมวีาระการดำารงตำาแหนง่คราวละ 1 ปี นบัจากวัน
ท่ีมีมตแิตง่ตัง้ และเมือ่ครบวาระแลว้หากคณะกรรมการบรษัิทยังไมไ่ด้
มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
สรรหาแทนชุดใหม ่ให้คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน และคณะ
กรรมการสรรหาชุดเดิมปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป จนกว่าคณะกรรมการ
บริษัท จะได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะ
กรรมการสรรหาชุดใหม่ แทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการสรรหาชุดเดิมท่ีหมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้อง
กระทำาภายใน 2 เดอืน นบัแตวั่นครบวาระของคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาชุดเดิม กรรมการพิจารณาค่า
ตอบแทน และกรรมการสรรหาซ่ึงพน้จากตำาแหนง่ตามวาระอาจไดร้บั
การแต่งตั้งใหม่ได้
 - การออกนอกจากวาระ
  ตามกฎบัตรกำาหนดให้กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการสรรหา พ้นจากตำาแหน่ง เมื่อ
  1. ถึงแก่กรรม
  2. ให้ออก หรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
  3. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำาแหน่ง
  และเม่ือตำาแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการสรรหาว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) และยัง
คงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาแทนตำาแหน่งที่

การกำากับดูแลกิจการ

 3. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
 ตามกฎบัตรต้องมีจำานวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยท้ังหมดต้อง 
เป็นกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตาม
ประกาศสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ดังนี้
 1.  ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ / หรือที่ประชุม 
   ผู้ถือหุ้นของบริษัท 
 2.  เป็นกรรมการอิสระ
 3.  ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 
   ให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่  
   บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน  ผู้ถือหุ้น 
   รายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท
 4.  ไม่เป็นกรรมการของบรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย หรอืบรษัิทยอ่ย 
   ลำาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 5.  มีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอสามารถทำาหนา้ท่ีในฐานะ 
   กรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 
   หนึ่งคนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอสามารถทำา 
   หน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
 ท้ังนี้ หากสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์ และ / หรือคณะกรรมการกำากับตลาดทุน ได้มีประกาศ 
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการตรวจสอบใหม่ กรรมการตรวจสอบ
ของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติตามท่ีได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุก
ประการ
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการบริษัท 4 ท่าน เป็น
กรรมการตรวจสอบ ซ่ึงกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 ท่าน เป็นผูท่ี้ 
มีความรู้ด้านบัญชีหรือการเงิน
 วิธีการแต่งตั้ง	 จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
 วิธีการถอดถอน
 - การออกตามวาระ
  ตามกฎบัตรมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 2 ปี  นับจาก
วันท่ีมีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัท
หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุด
ใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่า
คณะกรรมการบรษัิท หรอืท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นจะไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดมิท่ีหมดวาระลง 
ในการแตง่ตัง้ตอ้งกระทำาภายใน 3 เดอืน นบัแตว่นัครบวาระของคณะ
กรรมการตรวจสอบชุดเดิม กรรมการตรวจสอบซ่ึงพ้นจากตำาแหน่ง
ตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
 -  การออกนอกจากวาระ
  ตามกฎบัตรกำาหนดให้กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำาแหน่งเม่ือ
  1. ถึงแก่กรรม  
  2. ลาออก
  3. พ้นจากสภาพการเป็นกรรมการบริษัท
  4. คณะกรรมการบริษัทมีมติถอดถอนให้พ้นจากตำาแหน่ง 
   ก่อนครบวาระ

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - ร่างกายต้องการอาหารกายฉันใด จิตใจต้องการอาหารใจฉันนั้น
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ว่างในการประชุมคราวถัดไป และจะอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงเท่าวาระ
ที่เหลืออยู่ของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  และกรรมการสรรหา
ที่ตนแทน
  บริษัทฯ ไม่กำาหนดจำานวนวาระท่ีจะดำารงตำาแหน่งติดต่อกัน
ได้นานท่ีสุดของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
	 5.		องคป์ระกอบและการแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง
  ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีจำานวนอย่างน้อย 
3 คน คณะกรรมการบริษัท  มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นผู้กำากับดูแลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และกรรมการอีก 6 คน
 วิธีการแต่งตั้ง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามความ
       เห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
 วิธีการถอดถอน
 - การออกตามวาระ
  ตามกฎบัตรมีวาระการดำารงตำาแหนง่คราวละ 2 ปี นบัจากวนัท่ี
มีมตแิตง่ตัง้และเม่ือครบวาระแลว้ หากคณะกรรมการบรษัิท  ยังไมมี่
มตแิตง่ต้ังคณะกรรมการบริหารความเสีย่งชุดใหม ่ก็ให้คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงชุดเดิมปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป จนกว่าคณะกรรมการ
บรษัิทจะไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่งชุดใหม ่แทนคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้อง
กระทำาภายใน 3 เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงชุดเดิม กรรมการบริหารความเสี่ยง ซ่ึงพ้นจากตำาแหน่ง
ตามวาระสามารถรับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
 - การออกนอกจากวาระ
  ตามกฎบัตรกำาหนดให้กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจาก
ตำาแหน่ง เมื่อ
  1. ถึงแก่กรรม
  2. ให้ออก หรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
  3. ถูกถอดถอนจากกรรมการบริษัท
 6.		องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล
  ตามกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล มีจำานวนอย่าง
น้อย 3 คน โดยกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/ 
หรือบุคคลอ่ืนให้ดำารงตำาแหน่งดังกล่าว ท้ังนี้ ต้องมีความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอที่จะทำาหน้าที่ด้านธรรมาภิบาล
  คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 ท่าน  เป็น
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริษัท 1 ท่าน และฝ่าย
จัดการ 2 ท่าน ดำารงตำาแหน่งกรรมการธรรมาภิบาล
 วิธีการแต่งตั้ง  จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
 วิธีการถอดถอน
 - การออกตามวาระ
  ตามกฎบัตรมีวาระการดำารงตำาแหนง่คราวละ 1 ปี นบัจากวนัท่ี
มมีตแิตง่ตัง้ และเม่ือครบวาระแลว้หากคณะกรรมการบรษัิทยังไมไ่ดมี้
มตแิตง่ตัง้คณะกรรมการธรรมาภบิาลแทนชุดใหม่  ให้คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัท

จะได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลชุดใหม่ แทนคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลชุดเดิมท่ีหมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำาภายใน 
2 เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการธรรมาภิบาลชุดเดิม 
กรรมการธรรมาภิบาลซ่ึงพ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับการ
แต่งตั้งใหม่ได้
 -  การออกนอกจากวาระ
  ตามกฎบัตรกำาหนดให้กรรมการธรรมาภบิาล พน้จากตำาแหนง่ 
เมื่อ
  1. ถึงแก่กรรม
  2. ให้ออก หรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
  3. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำาแหน่ง
  และเม่ือตำาแหน่งกรรมการธรรมาภิบาลว่างลง (นอกจากถึง
คราวออกตามวาระ) และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการธรรมาภิบาลแทนตำาแหน่งท่ี
ว่างในการประชุมคราวถัดไป และจะอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงเท่าวาระ
ที่เหลืออยู่ของกรรมการธรรมาภิบาลที่ตนแทน
  บรษัิทฯ ไม่กำาหนดจำานวนวาระท่ีจะดำารงตำาแหนง่ตดิตอ่กนัได้
นานท่ีสดุของกรรมการธรรมาภบิาล ข้ึนอยู่กบัการพจิารณาของคณะ
กรรมการบริษัท
การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย	และบริษัทร่วม
 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 3 บริษัท นโยบายและวิธีปฏิบัติในการส่ง
ผู้บริหารของบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย โดยมี
ประธานกรรมการบรหิาร เป็นประธานบรษัิทในบรษัิทยอ่ย  มบีทบาท
อำานาจหน้าที่ในการกำากับและบริหารงานของบริษัทย่อย  กำาหนดให้
ใช้นโยบายบัญชีตามบริษัทใหญ่  และในการทำากิจกรรมใดๆ  ให้เป็น
ไปตามข้อกำาหนดของบริษัทใหญ่ซ่ึงเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
 นอกจากนีบ้รษัิทฯ ไดก้ำาหนดให้บุคคลท่ีไดร้บัแตง่ตัง้จากบรษัิทฯ  
ตอ้งดแูลให้บรษัิทยอ่ยมีการปฏบัิตแิละเปิดเผยข้อมลูสำาคญัตามหลกั
เกณฑต์า่งๆ ในลกัษณะเดยีวกบัหลกัเกณฑ์ท่ีบรษัิทฯ ปฏบัิต ิอาทิเชน่  
การทำารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำาหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์  
หรือการทำารายการสำาคัญอื่นๆ
 บรษัิทฯ มบีรษัิทรว่ม  9  บรษัิท  ซ่ึงเป็นการรว่มลงทุนในกจิการ
ของบรษัิทในเครอืและบรษัิทอ่ืนๆ บรษัิทฯ  ไม่มอีำานาจควบคมุกจิการ 
ในบริษัทท่ีลงทุน การบริหารงานของบริษัทดังกล่าวข้ึนอยู่กับคณะ
กรรมการของแต่ละบริษัท
 นโยบายและวธิปีฏบัิติในการสง่บุคคลเพือ่เป็นตวัแทนของบรษัิท
ไปดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษทั  ผู้บริหาร  ในบริษทัร่วมหรือบริษทั
ลงทุน  บรษัิทในเครอืสหพฒันมี์ทีมผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นผูพ้จิารณาวา่  
บรษัิทอ่ืนนัน้ประกอบธรุกจิอะไร มคีวามจำาเป็นตอ้งให้กรรมการบรษัิท
หรือผู้บริหารจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งในกลุ่มเข้าไปเป็นตัวแทนของ
กลุ่มในฐานะผู้ร่วมลงทุนหรือตามสัญญาร่วมทุนหรือไม่ หากจำาเป็น
ต้องส่งจะพิจารณากรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกลุ่มท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ และมีความชำานาญในธุรกิจนั้นๆ

การกำากับดูแลกิจการ
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รายงานประจําป 2559

 ในปี 2559 ท่ีผา่นมา กรรมการบรษัิทและผูบ้รหิารไดป้ฏบัิตติาม
หลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 1. คา่ตอบแทนจากการสอบบัญชีบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ไดร้บั
อนมัุตจิากท่ีประชมุสามัญผูถ้อืหุ้นให้จา่ยคา่ตอบแทนการสอบบัญชีให้
แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำากัด ดังนี้

 บรษัิท Amis Du Monde SARL ไม่ไดใ้ชผู้ส้อบบัญชีรายเดยีวกบั
บรษัิท เนือ่งจากเป็นบรษัิทท่ีอยู่ในตา่งประเทศ และขนาดของรายการ
ค้ายังน้อย
 บริษัท ไหมทอง จำากัด ไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท 
เนื่องจากบริษัท ไหมทอง ยังสามารถต่อรองราคาค่าสอบบัญชีได้
เท่ากบัปีกอ่นและผูส้อบบัญชีเป็นผูส้อบบัญชีรบัอนญุาตท่ีมมีาตรฐาน
ถูกต้องตามกฎหมายจึงยังคงใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัท คือ 
สำานักงานธรรมการย์การบัญชี
 2. ค่าบริการอื่น
  ในรอบปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่า
ตอบแทนของงานบริการอ่ืนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัท
ย่อย สำานักงานสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการท่ี
เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 2559 2558

 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด (มหาชน) 1,750,000 1,390,000

 บริษัทย่อย 3 บริษัท 427,759 431,561

 รวม 2,177,759 1,821,561

การกำากับดูแลกิจการ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
 บริษัทฯ มีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำาหนด
ไว้ในจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจท่ีต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น 
และกำาหนดไวใ้นจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบ้รหิาร  และพนกังาน  
ให้กรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และพนักงาน  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำานึกที่ดีต่อส่วนรวมและ
ต่อตนเอง ไม่ใช้ตำาแหน่งหน้าท่ีแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง และ/
หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดย
ไม่นำาข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเอง 
และ/หรือผู้อ่ืน และห้ามกระทำาการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอ่ืนใด
ให้ทำาธุรกิจแข่งขันกับบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกนโยบายในการกำากับ
ดูแลกิจการ  หลักการกำากับดูแลกิจการ  5  หมวด จริยธรรมในการ
ดำาเนนิธรุกจิ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนกังาน 
ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติตนในการดำาเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทำางาน และเผย
แพร่ผ่าน website ของบริษัท (http://www.icc.co.th) 
 ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำางานของบริษัท มีกำาหนด
เรื่องดังกล่าวและกำาหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือการเลิกจ้าง 
ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามที่กำาหนด
 บรษิทัฯ มมีาตรการดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพยข์องบรษิทั  โดย
กำาหนดไวใ้นจรรยาบรรณกรรมการบรษัิท  ผูบ้รหิาร  และพนกังาน  ห้าม
มิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับ
ทราบข้อมูลภายใน  ทำาการซ้ือขายหลกัทรพัย์ของบริษัทช่วง  1 เดอืน
ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ยกเว้นการซ้ือขายตาม
ธุรกรรมปกติ ซึ่งไม่เกี่ยวเนื่องจากข้อมูลภายในดังกล่าว
 นอกจากนั้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง มีการ
รายงานการซ้ือขายหลักทรัพย์และการถือครองหลักทรัพย์ของ
กรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุ
นติภิาวะให้ท่ีประชุมรบัทราบ หากมีการซ้ือขายหลกัทรัพย์ของบรษัิท
จะตอ้งแจง้ให้บรษัิท และ ก.ล.ต. ทราบทุกครัง้ ตามกฎเกณฑข์อง ก.ล.ต.
 ในปี 2559 ท่ีผา่นมากรรมการบรษัิทและผูบ้รหิาร ไดป้ฏบัิตติาม
นโยบายอย่างเคร่งครัดไม่ปรากฏการซ้ือขายหุ้นในช่วงเวลาท่ีห้าม 
และไม่ปรากฏการซ้ือขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ท้ังนี้มี
กรรมการบรษัิท  2 ท่าน ซ้ือขายหุ้นของบรษัิท  และไดแ้จง้ให้ ก.ล.ต. 
รับทราบตามระยะเวลาท่ีกำาหนด พร้อมรายงานการถือครองหลัก
ทรัพย์ให้คณะกรรมการบริษัททราบด้วย
 อีกท้ังยังกำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งต่อคณะ
กรรมการบรษัิทเกีย่วกบัการซ้ือขายหุ้นลว่งหนา้กอ่นการซ้ือขายอย่าง
น้อย 1 วัน
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของ
กรรมการ กำาหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารต้องรายงานให้
คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือ
ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่
มีการเปลี่ยนแปลง

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - ชีวิตการศึกษาต่างจากชีวิตการทำางาน
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บร�ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์
เนช่ันแนล จำากดั (มหาชน) ) ประกอบดว้ย นายบุญเกยีรต ิโชควฒันา 
เป็นประธานกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน นายธรรมรตัน ์โชควฒันา
และนางสาวมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์ เป็นกรรมการพิจารณาค่า
ตอบแทน
 คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทนไดป้ฏิบัตหินา้ท่ีตามท่ีไดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามท่ีได้กำาหนดไว้ในกฎบัตร
ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  มีหน้าที่หลักดังนี้
 1. เสนอนโยบายและหลกัเกณฑก์ารกำาหนดคา่ตอบแทนสำาหรบั
กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูง ที่เป็นธรรม
และสมเหตุสมผล เนื่องจากค่าตอบแทนเป็นปัจจัยสำาคัญในการเชิญ
ชวน และรกัษาบุคลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถให้อยูคู่อ่งคก์ร อกีท้ัง
ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างแรงจูงใจให้เกิดประสิทธิภาพการทำางาน
 2. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท กรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ เป็นรายบุคคล ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยคำานึงถึง
อำานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ผลประกอบการของบริษัท และ
เปรยีบเทียบกบัอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั ภายในวงเงนิท่ีผูถ้อืหุ้น
อนุมัติ เพื่อนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
 ในปี 2559 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุม
จำานวน 2 ครัง้ โดยกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทนเข้ารว่มประชมุครบ
ทุกท่าน รวมท้ังไดพ้จิารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการพจิารณาคา่
ตอบแทนเป็นประจำาทุกปี และได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการ
บริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว ซึ่ง
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความ
เหมาะสม สอดคล้องกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ และเป็นไปตาม
นโยบายของบริษัท

(นายบุญเกียรติ  โชควัฒนา)
ประธานกรรมการพิจาณาค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการพ�จารณาคาตอบแทน

(นายบุญเกียรติ  โชควัฒนา)

 คณะกรรมการสรรหา บรษัิท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอรเ์นชัน่แนล จำากดั 
(มหาชน) ประกอบด้วย นายบุณยสิทธิ์  โชควัฒนา เป็นประธาน
กรรมการสรรหา นายบุญเกียรติ โชควัฒนา นายธรรมรัตน์ โชค
วัฒนา  นายมนู ลีลานุวัฒน์  และนางสาวมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์ 
เป็นกรรมการสรรหา
 คณะกรรมการสรรหาไดป้ฏบัิตหินา้ท่ีตามท่ีไดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษัิท ตามท่ีไดก้ำาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
สรรหา มีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความ
สามารถและเช่ียวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ เข้าดำารงตำาแหน่ง
กรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาได้กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธี
การในการสรรหาโดยใช้ Board Skill Matrix  และรายช่ือบุคคลท่ี
มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered 
Directors) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
เพื่อพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคุณวุฒิและคุณสมบัติท่ีสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท มีความหลากหลายท้ังด้าน
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ รวมทั้งไม่จำากัดเพศ และวัยวุฒิ 
ตลอดจนไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย และข้อบังคบัของบรษัิท 
และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีส่วนร่วมในการเสนอช่ือบุคคล
เพื่อเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซ่ึง
ปรากฏว่าในปี 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด 
 ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหามีการประชุมจำานวน 3 ครั้ง 
โดยคณะกรรมการสรรหา (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เข้าร่วม
ประชุมครบเป็นองค์ประชุม ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลท่ีได้
รับการเสนอช่ือเพื่อเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีครบกำาหนด
ออกตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 52 รวม 4 คน 
คือ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา  นายอมร  อัศวานันท์  นางดวงพร
สุจริตานุวัต และนายสมพล ชัยสิริโรจน์ กลับเข้าเป็นกรรมการ
บริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ
เหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์ ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท 
และได้ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ เป็นอย่างดีตลอดมา รวมท้ังได้พิจารณาสรรหาและเสนอ
ช่ือ ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท
แทน นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา กรรมการบริษัทที่ลาออกก่อนครบ
วาระ และพิจารณาสรรหาและเสนอช่ือ ดร.เสรี วงษ์มณฑา เข้า
ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำาแหน่งกรรมการบริษัทท่ีว่างลง
1 ตำาแหน่ง รวมทั้งได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา
เป็นประจำาทุกปี 

(นายบุณยสิทธิ์  โชควัฒนา)
ประธานกรรมการสรรหา

(นายบุณยสิทธิ์  โชควัฒนา)

รายงานคณะกรรมการสรรหา 
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รายงานประจําป 2559

(นายนพพร  พงษ์เวช)
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล

 คณะกรรมการธรรมาภิบาล บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วย นายนพพร พงษ์เวช เป็นประธาน
กรรมการธรรมาภบิาล นายณฐัพัฒน์ เพช็รรตันาภรณ ์นางสาวมัญชสุา ธรีพงษ์พพิฒัน ์และนางดวงฤด ีมิลนิทางกรู เป็นกรรมการธรรมาภบิาล
ได้ปฏบัิตหินา้ท่ีตามความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท  ซ่ึงกำาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการธรรมาภบิาล  โดย
มหีนา้ท่ีความรบัผดิชอบดา้นการกำากบัดแูลกจิการท่ีด ีมีการบรหิารจดัการอย่างโปรง่ใส เปิดเผย ตรวจสอบได ้ มคีวามเป็นธรรมกบัผูมี้สว่นไดเ้สยี
ทุกกลุ่ม และมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
 ในปี 2559 คณะกรรมการธรรมาภบิาลมีการประชุมรวม  3 ครัง้ ซ่ึงกรรมการเข้ารว่มประชุมคดิเป็นรอ้ยเปอรเ์ซ็นต ์ สรปุสาระสำาคญั ดงันี้
 • กำากบัดแูลให้มีการทบทวนและปรบัปรุงนโยบายการกำากบัดแูลกจิการ หลกัการกำากบัดแูลกจิการ  5 หมวด จรยิธรรมในการดำาเนนิธรุกจิ
  และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  และพนักงาน  ให้สอดคล้องกับแนวทางการกำากับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
  ประเทศไทย สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard รวมถึงเพิ่มเติมนโยบายและ
  แนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 • กำากับดูแลให้มีการติดตามและศึกษา “หลักการบริหารกิจการที่ดี (CG Code) เพื่อนำามาปรับใช้แทน “หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี”
  ซึ่งสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยน
 • ดูแลและสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี  
 • กำากบัดแูลให้มีการกำาหนดหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาการเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคล
  เพือ่เข้ารบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิท ลว่งหนา้กอ่นการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น ประจำาปี 2560  ตัง้แตวั่นท่ี 1 - 30  ธนัวาคม  2559
 • พจิารณาให้ความเห็นชอบนโยบายตอ่ตา้นการคอร์รัปชัน่ และข้อปฏบัิตติามนโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัช่ัน พรอ้มท้ังตดิตามการปฏบัิติ
  งานของคณะทำางาน  เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำากับดูแลกิจการที่ดี  มีวัฒนธรรมองค์กรที่จะไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทาง
  ตรงและทางอ้อม และมีความโปร่งใสในการดำาเนินธุรกิจ
 • พจิารณาให้ความเห็นชอบกบัแบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัมาตรการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชัน่ จำานวน 71 ข้อเพือ่เข้าสูก่ระบวนการขอรบัรอง
  เป็นสมาชิกแนวรว่มปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทุจรติ  พรอ้มดแูลและให้แนวทางในการจดัทำาแบบประเมนิฯ ดงักลา่ว
  เพ่ือให้ข้อมูลและเอกสารประกอบถกูตอ้ง มีความเพยีงพอ ตอ่การย่ืนขอรบัประกาศนยีบัตร สง่ผลให้บรษัิทฯ ไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชิก
  แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559
 • ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ประจำา
  ปี 2559 เพือ่ให้คณะกรรมการรว่มกนัพจิารณาทบทวนผลงานปัญหา และอุปสรรคตา่งๆ  เพือ่เพิม่ประสทิธผิลของคณะกรรมการมากย่ิงข้ึน
 • ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีสอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี และ
  มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
 • รายงานผลการดำาเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างต่อเนื่องสม่ำาเสมอ

รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - ทำาดีเปรียบการว่ายทวนกระแสน้ำา ทำาชั่วเปรียบการลอยตามน้ำา
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บร�ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

(ดร. ธีระพงษ์  วิกิตเศรษฐ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จำากดั (มหาชน) ประกอบดว้ย ดร. ธรีะพงษ์ วิกติเศรษฐ เป็นประธานกรรมการ
ตรวจสอบ นายอมร อัศวานนัท์ นางดวงพร สจุริตานวุตั นายนพพร พงษ์เวช เป็นกรรมการตรวจสอบ และนางดวงฤด ีมลินิทางกรู เป็นเลขานกุาร
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีกำากบัดแูลรายงานงบการเงนิให้มคีวามถกูตอ้งเช่ือถอืได ้จดัให้มรีะบบการควบคมุภายในและการบรหิารจดัการ
ความเสีย่งท่ีเพยีงพอเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ เสนอให้บรษัิทฯ แตง่ตัง้ หรอืเพกิถอน ผูต้รวจสอบบัญช ีและปฏบัิตงิานอืน่ท่ีคณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย 
 ในปีพ.ศ. 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมรว่มกนัจำานวน 12 ครัง้ โดยไดเ้ชิญผูอ้ำานวยการฝา่ยบัญชกีารเงนิ ผูอ้ำานวยการฝา่ยทุก
ฝ่ายของบริษัท ผู้แทนของสำานักงานสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำากัด และบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ  จำากัด 
ซ่ึงเป็นบรษัิทท่ีไดร้บัมอบหมายให้ปฏบัิตงิานตรวจสอบภายในของบรษัิท ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2547  เข้ารว่มประชุมในวาระท่ีเกีย่วข้อง  เพือ่พจิารณา
แลกเปลีย่นข้อคดิเห็นและความครบถว้นถกูตอ้งของข้อมูลท่ีแสดงในงบการเงนิ และงบการเงนิรวมของบรษัิท และบรษัิทยอ่ย ระบบการควบคมุ
ภายในของบริษัท รายการระหว่างกัน การบริหารความเสี่ยง การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัท และมีสาระสำาคัญต่อไปนี้
 1) เห็นดว้ยกบัข้อสรปุของผูแ้ทนสำานกังานสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจ ีภมิูไชย ท่ีปรกึษาธรุกจิ จำากัด ว่างบการเงนิของบรษัิท และงบการเงนิ
รวมของบรษัิท และบรษัิทยอ่ย มคีวามถกูตอ้งในสาระสำาคญัตามมาตรฐานการบัญชลีา่สดุ ตามท่ีปรากฏในรายงานของผูส้อบบัญชใีนรายงานประจำาปี
 2) มคีวามเห็นร่วมกนักบับรษัิท ตรวจสอบภายในธรรมนติ ิจำากดั วา่บรษัิท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นช่ันแนล จำากดั (มหาชน) และบรษัิทย่อย
มรีะบบการควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่งท่ีเพยีงพอและเหมาะสม   ตามท่ีปรากฏในรายงานความเพียงพอของระบบการควบคมุ
ภายในของบรษัิท ตรวจสอบภายในธรรมนติ ิ จำากดั  ภายใตห้ลกัเกณฑท่ี์สำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์กำาหนด  
รวมท้ังให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำาปีของบรษัิท  ประเมินและดแูลให้ผูด้ำารงตำาแหนง่หัวหนา้งานตรวจสอบภายในมปีระสบการณ ์
ความรู้และการอบรมที่เหมาะสม ตลอดจนให้คำาแนะนำาในการปฏิบัติงานเพื่อให้มีการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพในการทำางานมากยิ่งขึ้น
 3)  ตดิตามและทบทวนการพฒันาระบบเทคโนโลยีเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการควบคมุภายในให้สอดคลอ้งกบัการพัฒนาธรุกจิของบรษัิท
 4)  พิจารณารายการระหว่างกัน บนพ้ืนฐานของความโปร่งใสของรายการ ผลประโยชน์ท่ีคาดหวังของ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด
(มหาชน) ตามสภาวะของตลาด และความขัดแย้งของผลประโยชน์ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ
รายการระหว่างกันรวมทั้งหมด 17 รายการ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นธุรกรรมที่มีความโปร่งใส สมเหตุสมผล และปกป้องผลประโยชน์ของ
บริษัทและผู้ถือหุ้น โดยในปี 2559 ไม่มีรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีนัยสำาคัญตามข้อกำาหนด
 5)  พจิารณาเสนอแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชีและคา่ตอบแทน โดยพิจารณาความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเป็นอิสระในการปฏบัิตหินา้ท่ี
เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำาปี 2560 พร้อมค่าตอบแทน
รวม 2.1 ล้านบาท
 6)  พิจารณาสอบทานระบบควบคมุภายในของตนเองตามแนวทางท่ีกำาหนดในแบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัมาตรการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชัน่ 
71 ข้อ และบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector 
Collective Action Coalition against Corruption) แล้วเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559
 7) พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
 8) พิจารณาสอบทานการปฏิบัติงานตามระบบงานท่ีกำาหนดไว้ ซ่ึงบริษัทฯ มีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ข้อกำาหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
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รายงานประจําป 2559

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - คนจะโงหรือฉลาด ดูไดจากคําพูด

รายงานคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

 คณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั�นแนล จํากัด (มหาชน) เห็นความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงขององคกร จึงไดแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวยนายอมร อัศวานันท เปนประธานคณะกรรมการ นายธรรมรัตน โชควัฒนา นางสาวมัญชุสา ธีร
พงษพิพัฒน นายณัฐพัฒน เพ็ชรรัตนาภรณ นายไพโรจน หิรัญวงศสวาง นางพิธชา ภูสุนทรศรี เปนกรรมการ และนางดวงฤดี มิลินทางกูร
เปนกรรมการเลขานุการ
 ในป 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดมุงเนนการเพิ�มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติ
การ โดยประเมินความเสี่ยงดานขั้นตอนการปฏิบัติ (Operational Risk) ความเสี่ยงการทุจริตภายในองคกร (Fraud Risk) ความเสี่ยงการ
ทุจริตคอรรัปชั�น (Corruption Risk) โดยไดกําหนดวิธีการดําเนินการ การติดตาม และสรางเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการดําเนินการใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงคที่วางไว เพื่อใหบุคลากรในองคกรสามารถปฏิบัติงานและลดความเสี่ยงตางๆ ไดอยางมีประสิทธิผล
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดจัดใหมีการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง ในป 2559 โดยไดดําเนินการประเด็นตางๆ ดังน�้

   1. พจิารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง เพือ่ใหมั�นใจวาสอดคลอง เหมาะสม และสนบัสนนุใหองคกร สามารถ
    บริหารความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   2. ใหความเห็นประเด็นและขอบเขตความเสีย่งขององคกร ไดแก ความเสีย่งดานการปฏบัิตกิาร ความเสีย่งดานการทุจรติ ความเสีย่ง
    ดานการทุจริตคอรรปัชั�น (สอดคลองกบันโยบายตอตานการทุจรติคอรรปัชั�น) ความเสีย่งจากปจจยัภายนอก เชน ความผนัผวน
    ของคาเงิน และความเสี่ยงดานการเงิน
   3. ตดิตามและแนะนาํใหฝายจดัการวเิคราะหผลกระทบจากปจจยัตางๆ ท้ังปจจยัภายนอก และปจจยัภายในท่ีอาจสงผลกระทบตอ
    การทํางานขององคกร เพื่อปรับเปลี่ยนการดําเนินการใหทันตอการเปลี่ยนแปลง ลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกลาว
   4. รายงานผลการดําเนินการตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท อยางตอเน��อง สม่ําเสมอ

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมั�นใจวา บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับระบบควบคุมภายใน  
และแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี

(นายอมร  อัศวานันท)
  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)

  3. หลักสูตร Operation Audit
  4. หลักสูตรการประเมินความเสี่ยง
  5. ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน CPIAT
	 ประสบการณ์การทำางาน	:
  1. ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน
   เป็นระยะเวลา 13 ปี
  2. ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี
   และวางระบบบัญชีเป็นระยะเวลา 15 ปี
 โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ประสานงานกับเลขานุการคณะ
กรรมการตรวจสอบ ผูร้บัผดิชอบหนว่ยงานตรวจสอบภายในของบรษัิท 
และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องทุกเดือน 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิผลในงานตรวจสอบให้ดีย่ิงข้ึนในกระบวนการตรวจ
สอบภายใน
 หนว่ยงานตรวจสอบภายในของบรษัิทรว่มกบั บรษัิท ตรวจสอบ 
ภายในธรรมนิติ จำากัด นำาผลการตรวจสอบไปหารือ กับประธาน
กรรมการบรหิาร กอ่นรายงานเป็นบันทึกตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ
ทุกเดอืน และนำาเสนอผลการตรวจสอบภายในตอ่คณะกรรมการตรวจ
สอบ เพื่อรับทราบผลการตรวจสอบ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยว
กบัแนวคดิในการตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรือ่งการควบคมุการ
บรหิารการขาย เพือ่ให้สอดคลอ้งและสามารถรองรบัการเปลีย่นแปลง
ในธุรกิจของบริษัทที่มีความหลากหลาย และซับซ้อนมากขึ้น โดยยัง
เน้นการพัฒนาระบบไอทีเพื่อสนับสนุนระบบตรวจสอบภายในของ
บริษัท ให้สอดคล้องกับการพัฒนาธุรกิจของบริษัท สำาหรับการตรวจ
สอบในปี 2559 นั้น บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำากัด ในฐานะ
ท่ีปรกึษางานดา้นตรวจสอบภายใน ไดส้รปุความเห็นเรือ่งประสทิธผิล
การควบคุมภายในว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบ
การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม

การควบคุมภายในองค์กร
 องค์กรและสภาพแวดล้อมของบริษัท มีลักษณะท่ีทำาให้ฝ่าย
บรหิารสามารถดำาเนนิงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  มีเป้าหมายในการ
ดำาเนนิธรุกจิท่ีสามารถตดิตามและประเมนิผลการดำาเนนิงานไดอ้ยา่ง
ชัดเจน และบริหารงานบนฐานของความโปร่งใส และความยุติธรรม 
โดยคำานึงถึงความเป็นธรรมต่อลูกค้าเป็นสำาคัญ

การประเมินความเสี่ยง
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย
 - นายอมร อัศวานันท์  เป็นประธานคณะกรรมการ
 - นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา เป็นกรรมการ
 - นายไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง  เป็นกรรมการ
 - นางสาวมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์  เป็นกรรมการ
 - นายณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนาภรณ์  เป็นกรรมการ
 - นางพิธชา ภู่สุนทรศรี  เป็นกรรมการ
 - นางดวงฤดี มิลินทางกูร  เป็นกรรมการเลขานุการ
 ได้รายงานความก้าวหน้าของการบริหารความเสี่ยงในปี 2559  
ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

การควบคุมภายใน	และการบริหารจัดการความเสี่ยง
 การบริหารของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด 
(มหาชน) ยังอยู่ภายใตป้รชัญาของการทำางานเป็นทีม บนพ้ืนฐานของ
ความโปรง่ใสและธรรมาภบิาลท่ีด ีซ่ึงเป็นปรัชญาการบริหารของบรษัิท
มาโดยตลอด การบริหารงานภายใตป้รชัญาดงักลา่ว เป็นปัจจยัสำาคญั
ที่ทำาให้บริษัท มีประสิทธิผลด้านการควบคุมภายในมาอย่างต่อเนื่อง 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานผลการตรวจสอบให้กบัคณะ
กรรมการบรษัิทรบัทราบ ในการประชุมกรรมการบรษัิทครัง้ท่ี 10/2559 
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วม 
ประชมุดว้ย คณะกรรมการบรษัิทไดป้ระเมินระบบการควบคมุภายใน
ของบรษัิทโดยการซักถามข้อมลูจากฝา่ยบรหิาร และรายงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบ สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุม
ภายในของบรษัิทในดา้นตา่งๆ 5 องคป์ระกอบ คอื สภาพแวดลอ้มการ
ควบคุม การประเมินความเสีย่ง มาตรการควบคมุ ระบบสารสนเทศ  การ
สือ่สารข้อมลู และระบบการตดิตาม คณะกรรมการบรษัิทมคีวามเห็น 
ตรงกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบว่าระบบการควบคุม
ภายใน และระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทมีความ
เพียงพอและเหมาะสม
 บรษัิทฯ วา่จา้งนติบุิคคลภายนอกเป็นท่ีปรกึษาดแูลคณุภาพงาน
ด้านตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บริษัทฯ 
สามารถปรบัปรงุตนเองให้ทันสภาพแวดลอ้มท้ังภายใน และภายนอก
ท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง
บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำากัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบ
ภายในของบริษัทตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ 
จำากดั ไดม้อบหมาย ให้นายคำานงึ สารสิระ  (PARTNER)  เป็นผูร้บัผดิ 
ชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคณุสมบัตขิองบรษัิท ตรวจ
สอบภายในธรรมนติ ิจำากดั และนายคำานึง สาริสระ ผูต้รวจสอบภายใน
แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว 
เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้าน
การตรวจสอบภายใน ในธรุกจิท่ีมลีกัษณะเดยีวกบับริษัท มาเป็นระยะ
เวลา 10 ปี
ประวัติโดยสังเขป
	 ชื่อ-นามสกุล	:	
  คุณคำานึง  สาริสระ
	 ตำาแหน่งงานปัจจุบัน	:
  PARTNER บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำากัด
	 วุฒิการศึกษา	:
  ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
  Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรมโดยสังเขป	:
  1. อบรมหลักสูตรการเตรียมตัวบริษัทจดทะเบียนเข้า 
   ตลาดหลักทรัพย์ 
  2. หลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในรุ่น 1-2

การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
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รายงานประจำาปี 2559

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - ไม่มีอะไรเกินความพากเพียรของมนุษย์

การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

 ในปี 2559 หน่วยงาน “Corporate System Development”   
ร่วมกับคณะทำางานได้ปรับปรุงระบบงานสำาคัญๆ (Core Operation 
Systems) ตามท่ีไดร้บัคำาปรึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญของบริษัท เคพเีอ็มจ ี
ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำากัด โดยได้ดำาเนินการปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการทำางาน (Work Process) ในแต่ละระบบงาน ภายใต้
แนวทางท่ีได้ประเมินความเสี่ยงของบริษัท ท้ังการประเมินความ
เสี่ยงด้านกลยุทธ์ การประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และการ
ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปช่ัน เพื่อให้สอดคล้องตาม
นโยบายตอ่ตา้นการทุจรติ คอร์รัปช่ันของบริษัท และเพ่ือให้ทันตอ่การ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ส่งเสริม 
ให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

การควบคุมการปฏิบัติงาน
 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน) ได้กำาหนด
ขอบเขตอำานาจหนา้ท่ี และอำานาจในการอนมุตัวิงเงนิของฝา่ยบรหิาร
ในแตล่ะระดบัไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลกัษณอั์กษร ในกรณท่ีีมีการ
ทำาธรุกรรมกบัผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูท่ี้เกีย่วข้อง
กับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎเกณฑ์ของ
ทางการอย่างเคร่งครัด
 เพื่อเน้นความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานบริษัท
ท่ีถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทฯ ได้กำาหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
เครง่ครดัในนโยบายการกำากบัดแูลกจิการ จรยิธรรมธรุกจิ และจรรยา
บรรณพนักงาน 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการระหวา่งกนัรว่มกบัผู้
อำานวยการฝา่ยบัญชกีารเงนิ บนพืน้ฐานของความโปร่งใสของรายการ 
จำานวน  17 รายการ บนพ้ืนฐานของผลประโยชนท่ี์บรษัิทฯ สามารถคาด
หวังได้ตามสภาวะของตลาด และความขัดแย้งของผลประโยชน์ของ
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ก่อนท่ีจะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 
 ในระหว่างปี คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารสรุป
เรือ่งท่ีมนียัสำาคญัท่ีผกูพนับรษัิท ซ่ึงไดก้ระทำาไปภายใตอ้ำานาจหนา้ท่ี
ของผู้รับมอบอำานาจ มาให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นระยะๆ 
เป็นการเสริมสร้างบรรษัทภิบาล และเป็นการบริหารความเสี่ยงท่ีดี
ยิ่งขึ้น
 และตามท่ีบริษัทฯ ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector 
Collective Action Coalition against Corruption : CAC) ในปี 2559  
บริษัทฯ ได้ย่ืนขอการรับรองมาตรฐานการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน   
จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยฝ่ายจัดการ และ
คณะทำางานของบริษัท ได้ดำาเนินการตามขั้นตอน พร้อมย่ืนแสดง
เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามข้ันตอนเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการ
ให้การรับรอง (Certification Process) ทั้งนี้ คณะกรรมการธรรมาภิ
บาลได้พิจารณา และทบทวนแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการ 
ตอ่ตา้นการคอรร์ปัช่ัน จำานวน 71 ข้อ พร้อมให้แนวทางในการประเมิน

ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัท และคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมภายในของตนเองตามแนวทาง 
ท่ีกำาหนดในแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น 71 ข้อ และบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วม 
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s  
Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)  
แล้ว  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559
 นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษัิทและฝา่ยบรหิารกระตุน้และเนน้
ให้พนกังานมวีนิยัท่ีดีในการปฏบัิตงิานภายใตก้ฎเกณฑ ์และขอบเขต
ของทางการ ตลอดจนการยึดกฎธรรมาภิบาลทุกข้อ ท่ีกำาหนดโดย
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  และสำานกังานคณะกรรมการกำากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
 บรษัิทฯ ไดเ้สนอข้อมลูอย่างเพยีงพอ เพือ่ให้คณะกรรมการบรษัิท 
พิจารณา และนัดวันประชุมล่วงหน้า
  
ระบบการติดตาม
 บริษัทฯ ได้กำาหนดเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจอย่างชัดเจน เป็น
ลายลักษณ์อักษร และมีระบบในการติดตามผลการดำาเนินงาน และ
แนวทางการแก้ไข เมื่อผลการดำาเนินการแตกต่างไปจากเป้าหมายที่
กำาหนดไว้

ข้อมูลผู้ทำาบัญชี
 ผู้ทำาบัญชีของบริษัท ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
คือ นายณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนาภรณ์ กรรมการบริหาร และผู้อำานวย-
การฝ่ายบัญชีการเงิน เป็นผู้ดูแลการจัดทำางบการเงิน และการเปิด
เผยข้อมลูของบรษัิทให้มีความถกูตอ้ง และครบถว้น โดยมคีณุสมบัต ิ
ดังนี้
	 ประวัติโดยสังเขปของผู้ทำาบัญชีบริษัท
 ชื่อ-นามสกุล	:
  นายณัฐพัฒน์  เพ็ชรรัตนาภรณ์
 ตำาแหน่งปัจจุบัน	:
  กรรมการบริหาร  และผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
 วุฒิการศึกษา	:
  ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 ประสบการณ์การทำางาน	:
  1. ประสบการณ์ด้านบัญชี ระยะเวลา 33 ปี
  2. ประสบการณ์ด้านการเงิน ระยะเวลา 5 ปี
 ประวัติการฝึกอบรมโดยสังเขป	:
  1. หลักสูตรนักบัญชี
  2. หลักสูตรภาษีอากรสำาหรับธุรกิจ
  3. หลักสูตรมาตรฐานบัญชีที่บังคับใช้ในแต่ละปี
  4. Director Certification Program (DCP 139)
  5.  CFO Current Issue
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บร�ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) รายการระหวางกัน

 ปี 2559 บรษัิทฯ ไมไ่ดข้ออนมัุตจิากท่ีประชมุสามญัผูถ้อืหุ้นประจำาปี เพือ่จดัสรรวงเงนิให้กูแ้ละวงเงนิค้ำาประกนัแกบ่รษัิทท่ีมีความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจกับบริษัท แต่จะขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นครั้งๆ ไปขึ้นกับขนาดของวงเงิน
 ณ 31 ธันวาคม 2559 ษริษัทฯ มียอดเงินให้กู้ และมีภาระค้ำาประกัน ดังนี้

 ในปี 2559 เงินให้กู้ยืมและการค้ำาประกัน เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุนตามสัดส่วนการลงทุน

รายการระหว่างกันปี	2559	ประกอบด้วย
	 1.	เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 2.	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
  เหตุผลและความจำาเป็นในการให้กู้ยืมเงิน
  1. เพิ่มช่องทางแหล่งเงินกู้ให้ผู้กู้
  2. เพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มสภาพคล่องในการดำาเนินกิจการของผู้กู้
  3. ผู้กู้มีความสัมพันธ์กับบริษัทและบริษัทในเครือสหพัฒน์ ด้าน SUPPLY CHAIN, STRATEGIC ALLIANCE และอื่นๆ
  4. บริษัทผู้กู้ยืมเงินมีหลักประกันและ/หรือมีผู้ค้ำาประกัน
  5. ให้กู้ตามสัดส่วนการลงทุน
  6. ดอกเบี้ยที่ได้รับสูงกว่าเงินฝากในตลาด
	 3.	รายการกิจการค้าระหว่างกัน
  - ท้ัง 3 ข้อ รายละเอียดตามหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ขอ้ 5 บุคคลหรอืกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั หนา้ 161-166 ข้อ 8 เงนิให้กูยื้มระยะสัน้
หน้า 167 ข้อ 11 เงินลงทุนอื่น ข้อ 12 เงินลงทุนในบริษัทร่วม และข้อ 13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย หน้า 174 ในรายงานประจำาปีนี้ 
  - ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทที่ทำารายการค้า โปรดดูจากรายการค้าระหว่างกัน หน้า 127-129 ในรายงานประจำาปีนี้

ประเภทกิจการ

รายการค้าระหว่างกัน	ณ	31	ธันวาคม	2559

 1. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ  A - 18,018,752 3,468,691 -  -

 2. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส ์ A - 17,353,140 - -  -  

 3. ไทยวาโก้  A 4,376,126 6,937,281 2,412,225,257 34,573,643  -   

 4. ธนูลักษณ์  A 24,551 12,424,727 945,443,699 1,929,035  -   

 5. นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ)  A - 25,586 138,840 -  -   

 6. ประชาอาภรณ์  A 10,640 650,323 508,279,922 1,847,213  -   

 7. แพนเอเซียฟุตแวร์  A -  2,083,101 1,241 410,000  -   

 8. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี  A - 4,786,800 - 22,990,423  -   

 9. สหพัฒนพิบูล  A 93,100 39,697,611 342,799 255,473  -   

 10. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ A 27,522,066 22,043,743 15,976,674 407,476  -   

 11. โอ ซี ซี  A 1,121,221 9,336,478 343,409 9,206  -   

 12. สหโคเจน (ชลบุรี)  A - 10,043,296 -  -  -   

 13. แชมป์เอช  A - 111,828 (4,763,255) 1,070,186  -   

 14. ทรัพย์สินสหพัฒน์  A - 115,000 - -  -   

 15. ไทยอาราอิ  A - 322,500 - -  -   

เงินให้กู้

จำานวนราย จำานวนรายล้านบาท ล้านบาท

ภาระค้ำาประกัน

อัตราการคิดค่าธรรมเนียมต่อปี

 บริษัทที่มีธุรกิจต่อกัน 1 69.98 0.75 8 144.22

 บริษัทร่วมทุน 3 269.52 0.125 – 0.75 3 114.95

	 	 รวม	 4	 339.50	 	 11	 259.17

ซื้อที่ดิน
อาคาร

และอุปกรณ์/
สิทธิการเช่า

ลำาดับที่ ชื่อบริษัท
ลักษณะ
ความ
สัมพันธ์

ขายสนิคา้ รายได้ ซ้ือสนิคา้	 ค่าใช้จ่าย

ประเภทกิจการ
จำานวนราย ล้านบาท

ลำาดับที่

ซื้อที่ดิน
อาคาร

และอุปกรณ์/
สิทธิการเช่า
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ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - ชมเกินจริงเป็นโทษ ติเกินเหตุเสียน้ำาใจ

รายการระหวางกัน

ซื้อที่ดิน
อาคาร

และอุปกรณ์/
สิทธิการเช่า

ลำาดับที่ ชื่อบริษัท
ลักษณะ
ความ
สัมพันธ์

ขายสนิคา้ รายได้ ซ้ือสนิคา้	 ค่าใช้จ่าย

รายการค้าระหว่างกัน	ณ	31	ธันวาคม	2559

 16. บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ A - - 602,276 -  - 

 17. เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี้ A - 1,094,040 - -  -   

 18. มอลเทน (ไทยแลนด์) A - 5,252,570 807 -  - 

 19. มอลเท็นเอเซียโพลิเมอร์ โปรดักส์ A - 1,872,000 -  -  -   

 20. ไลอ้อน (ประเทศไทย) A  -  57,663,119 930,125,423  151,884  - 

 21. สหพัฒน์เรียลเอสเตท A - 497,500 - -   - 

 22. อินเตอร์เนชั่นแนลแลบบอราทอรีส์ A 5,127,339 25,587,812 663,783,328 17,758,016  - 

 23. เส-นอร์สห โลจิสติกส์ (เดิม เค อาร์ เอส ลอจิสติคส์) A 618,931 310,000 -  35,835,069  - 

 24. คิวพี (ประเทศไทย)  A - 5,040,000 2,098 -  - 

 25. ไทซันฟูดส์  A - 285,000 - -  - 

 26. ซันร้อยแปด  A 3,540,009 3,076,173 - - 18,000

 27. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติคส์ A 8,183,744 23,428,740 782,682 107,190,683  -

 28. ไทยคิวบิค เทคโนโลยี A - 865,024 - -  -   

 29. เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) A 13,639,887 120,612,780 10,959,785 710  -   

 30. ราชาอูชิโน  A - 3,309,136 32,686,206 23,720  -   

 31. ไทยซีคอมพิทักษ์กิจ  A - 110,076,993 - 1,121,636   -   

 32. ไทยชิกิโบ  A - 1,132,215 -  -   -   

 33. ไทยแน็กซิส  A - 189,000 147,996 1,085,960  -   

 34. ภัทยาอุตสาหกิจ  A -  5,071,075 235,773,953 609,051  -   

 35. วีน อินเตอร์เนชั่นแนล A 576,861 13,500 203,921 27,899  -  

 36. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) A - 3,413,155 - -  -   

 37. เอราวัณสิ่งทอ  A - 4,098,740 2,581,745 -  -   

 38. เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ A 174,077 8,441,390 102,964,049 241,740  -   

 39. อี.พี.เอฟ.  A 38,322,315 520,000 -  -  -   

 40. โทเทิลเวย์อิมเมจ  A - 240,000 77,788,096 -  -   

 41. ไทยทาคายา  A 749,483 498,790 75,995 419,540  -   

 42. ไทยมอนสเตอร์  A - - - 1,634,071  -   

 43. ที.ยู.ซี. อีลาสติค  A - 213,120 - -  -   

 44. ไทยสเตเฟล็กซ์   A - 288,000 - -  -   

 45. ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ A  - 1,200,000 - -  -   

 46. ชิเซโด้ โปรเฟสชั่นแนล (ไทยแลนด์) A -  1,808,100 - -   -   

 47. ซูรูฮะ (ประเทศไทย)  A 8,073,303 47,250 -  -   -   

 48. โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ A -  -  - 82,282  -   

 49. สห ลอว์สัน  A - 1,556,721 - 74,000  -

 50. เอส.ที. (ไทยแลนด์)  A - 1,988,272 34,308,953 136,885  - 

 51. ไข่ ไอ.ที. เซอร์วิส  A - 437,836  -  10,019,241 22,127,838

 52. เค คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น A - - - 126,063 4,238,312 

 53. ไทยกุลแซ่  A - - 9,669,346 27,922  -   

 54. สหชลผลพืช  A - - 20,558,478 -   -   

ลำาดับที่

ซื้อที่ดิน
อาคาร

และอุปกรณ์/
สิทธิการเช่า



129“เราสรรสรางความสุขและความสวยงามเพ�่อปวงชน”

บร�ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

รายการค้าระหว่างกัน	ณ	31	ธันวาคม	2559

หมายเหตุ	 : A SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน B ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ  ICC C ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ICC
  D กรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ICC E บริษัทร่วม F บริษัทย่อย
  G มีผู้บริหารบางส่วนร่วมกันกับ ICC

 55. ไอ.ดี.เอฟ.  A - 2,888,139 - -  -   

 56. ร่วมประโยชน์  A - 6,494,570 - -  -   

 57. ไทยอรุซ  A - 1,793,846 -  37,933,956  52,567,016 

 58. ดีเอฟ อินเตอร์  A - 1,980,327 - 704,800 2,254,545 

 59. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง B 64,522 20,084,568 - 39,919,561  -   

 60. วีระ  ลอว์  ออฟฟิส  C - 236,496 - 6,903,270  -   

 61. อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชั่น C -  22,360 -  17,098,905   -   

 62. แคน  C 15,791,626 89,467 - 142,080  -   

 63. โคราชวัฒนา  C 20,029,070 4,826 - -  -   

 64. ซันแอนด์แซนด์  C 22,500,127 4,382 - 36,958   -   

 65. สุขทรรศน์  C (1,215) 110,870 - 42,836,911 65,980,636 

 66. แหลมฉบังคลังสินค้า C - 190,000 - -  -   

 67. อินเตอร์เซ้าท์  C 24,516,139 10,591 - -  -   

 68. อินทนิลเชียงใหม่  C 34,230,397  6,864 - 2,000,292  -   

 69. อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี.  C 14,798,420 2,808 71,590 478,844  -   

 70. ปากน้ำาโพวัฒนา  C 12,017,861 141,072 - -  -   

 71. มหาราชพฤกษ์  C 12,132,768 140,938 - -  -   

 72. อินเตอร์เนชั่นแนล เลทเธอร์แฟชั่น E - 2,806,474 184,948,179 305,421  -   

 73. เวิลด์คลาส เรนท์ อะ คาร์ E 12,913 583,217  7,644 1,305,041  -   

 74. ร่วมอิสสระ  E - 9,999,850 - -  -   

 75. ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) E 11,357,585 5,551,170 - -  -   

 76. Canchana International E 23,050,306 269,239 - 108,756   -   

 77. ร่วมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ E - 2,546,447 - -  -   

 78. ไหมทอง  F 99,346 3,054,122 123,786,741 2,807,655  -   

 79. ดับเบิ้ลยู บี อาร์ อี  F - 4,125,917 - -  -   

 80. Amis Du Monde  F - - - 1,182,870  -   

 81. ไทยทาเคดะเลซ  G - 2,587,009 - -  -   

  82. ฮูเวอร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) G 591,050 2,421,650 - -  -   

 83. ดับเบิ้ลยูบีแอลพี  G - 191,998 19,627,478 931,150  -   

 84. ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) G - 243,082 - 12,204,805  -   

 85. เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น G 498,453 847,549 20,318,422 10,000  -   

 86. เอสอาร์พี นานาไซ  G - 60,774 - 30,225,608 36,842,004 

  รวมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  303,843,022  603,568,839 6,353,232,470 437,195,909 184,028,351 

ซื้อที่ดิน
อาคาร

และอุปกรณ์/
สิทธิการเช่า

ลำาดับที่ ชื่อบริษัท
ลักษณะ
ความ
สัมพันธ์

ขายสนิคา้ รายได้ ซ้ือสนิคา้	 ค่าใช้จ่าย

รายการระหวางกัน

ลำาดับที่

ซื้อที่ดิน
อาคาร

และอุปกรณ์/
สิทธิการเช่า



130

รายงานประจําป 2559

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - ทำางานมากก็ผิดพลาดมาก ทำาน้อยก็ผิดพลาดน้อย

นโยบายในการกำาหนดราคารายการค้าระหว่างกัน
 เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ เป็นราคาเดียวกับที่ทำากับบุคคลภายนอก และเป็นราคาตลาด

รายการเกี่ยวโยงที่เกิดขึ้นในปี		2559
 1. ตามมตท่ีิประชุมคณะกรรมการบรษัิท  ครัง้ท่ี  9/2558  เม่ือวนัท่ี  26  มกราคม  2559   กรรมการตรวจสอบเข้ารว่มประชมุดว้ย  4  ท่าน
เห็นควรให้บรษัิทฯ รว่มค้ำาประกนัให้กบับรษัิท โมบาย โลจสิตกิส ์ จำากดั  ในวงเงนิสนิเช่ือท่ีมีกบัธนาคารกรงุเทพ  จำากดั  (มหาชน)  จำานวน   280  ลา้นบาท
โดยค้ำาประกนัตามสดัสว่นการลงทุน  5.00%   เป็นเงนิ  14,000,000.- บาท  [กลุม่สรุพลฟู้ดสค์้ำาประกนั  75.00%  =  210 ลา้นบาท  และเครอืสหพฒัน์
ค้ำาประกัน 25.00% = 70 ล้านบาท] 
  วัตถุประสงค์ในการทำารายการ		:	
  1. เป็นการสนับสนุนกิจการที่บริษัทร่วมลงทุน
  2. ปฏิบัติตามภาระสัญญา Joint  Venture 
  ในวาระนี้   กรรมการที่มีส่วนได้เสีย  และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม  และไม่ได้อนุมัติการทำารายการ    - ไม่มี -
 2. ตามมตท่ีิประชุมคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 10/2558 เมือ่วันท่ี  23 กมุภาพนัธ ์ 2559  กรรมการตรวจสอบเข้ารว่มประชุมดว้ย  4  ท่าน
เห็นควรให้บรษัิทฯ ตอ่อายุค้ำาประกนัให้กบับรษัิท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จำากดั ในวงเงนิสนิเช่ือท่ีมีกบั ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิง้ คอรป์อเรช่ัน
สาขากรงุเทพ อีก 1 ปี ตัง้แต ่ 1 มนีาคม 2559  -  28 กมุภาพันธ ์ 2560 วงเงนิกูท่ี้ไดร้บัจากธนาคาร  101,000,000.- บาท บรษัิทฯ รว่มค้ำาประกนั
ตามสัดส่วนการลงทุนฝ่ายไทย  30.61%   เป็นเงิน  30,910,000.- บาท
  วัตถุประสงค์ในการทำารายการ		:	
  1. เป็นการสนับสนุนกิจการที่บริษัทร่วมลงทุน
  2. ปฏิบัติตามภาระสัญญา Joint  Venture
  ในวาระนี ้นายบุณยสทิธิ ์โชควัฒนา และนายธรรมรัตน ์โชควฒันา กรรมการท่ีมสีว่นไดเ้สยี และไม่มีสทิธอิอกเสยีงไมไ่ดเ้ข้ารว่มประชุม
และไม่ได้อนุมัติการทำารายการ 
 3. ตามมตท่ีิประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครัง้ท่ี  11/2558    เม่ือวนัท่ี  15  มีนาคม  2559   กรรมการตรวจสอบเข้ารว่มประชุมดว้ย  3  ท่าน
เห็นควรให้บรษัิทฯ ทำารายการเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ไมเ่กนิ  3  ปี และรายการเกีย่วกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิารกบับุคคลท่ีเกีย่วโยง  ช่ือบุคคล
ที่เกี่ยวโยงและลักษณะความสัมพันธ์ โปรดดูจากรายการค้าระหว่างกัน หน้า 127-129 ในรายงานประจำาปีนี้
  รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ รวมจำานวนเงินน้อยกว่า 478 ล้านบาท หรือน้อย
กว่า 3% ของ NTA ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายการ

 เครื่องหมายการค้า ต้นทุนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าบวกต้นทุนดอกเบี้ยที่ผู้ขายจ่ายไปนับตั้งแต่ปีที่ซื้อ

 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ รับ/จ่าย ตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำาเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพและการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์

 ค่าลิขสิทธิ์รับ อัตราร้อยละของยอดขายสุทธิจากโรงงานโดยเทียบเคียงกับราคาตลาด

 ค่าที่ปรึกษา รับ/จ่าย ตามลักษณะความยากง่ายของการให้บริการ

 ค่าบริหารสต๊อค ตามจำานวนชิ้นการจัดสินค้า ตาม record การคีย์เอกสาร และจำานวนกล่องในการส่ง

  และรับคืนสินค้า

 ค่าขนส่ง ตามปริมาตรหรือปริมาณ และระยะทางขนส่งโดยมีการเปรียบเทียบราคากับบริษัทขนส่งอื่น

 ค่าตกแต่ง และติดตั้ง ตามรูปแบบ ขนาดพื้นที่ วัสดุ และเทคนิคการตกแต่งโดยการประมูลราคา

 ค่าโฆษณา ตามราคาตลาด โดยค่าบริการที่เรียกเก็บไม่เกินอัตราค่าบริการที่กำาหนดโดยธุรกิจโฆษณา

 ค่าอุปกรณ์ตั้งโชว์

 ค่าใช้จ่ายคอมพิวเตอร์   ตามราคาตลาด

 ค่าภาชนะหีบห่อ ค่าซื้อคอมพิวเตอร์

 และอุปกรณ์สินค้าของแถม 

นโยบายกำาหนดราคา

 เครื่องหมายการค้า ต้นทุนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าบวกต้นทุนดอกเบี้ยที่ผู้ขายจ่ายไปนับตั้งแต่ปีที่ซื้อ

 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ รับ/จ่าย ตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำาเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพและการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์

 ค่าลิขสิทธิ์รับ อัตราร้อยละของยอดขายสุทธิจากโรงงานโดยเทียบเคียงกับราคาตลาด

 ค่าที่ปรึกษา รับ/จ่าย ตามลักษณะความยากง่ายของการให้บริการ ค่าที่ปรึกษา รับ/จ่าย ตามลักษณะความยากง่ายของการให้บริการ

 ค่าบริหารสต๊อค ตามจำานวนชิ้นการจัดสินค้า ตาม record การคีย์เอกสาร และจำานวนกล่องในการส่ง

  และรับคืนสินค้า

 ค่าขนส่ง ตามปริมาตรหรือปริมาณ และระยะทางขนส่งโดยมีการเปรียบเทียบราคากับบริษัทขนส่งอื่น

 ค่าตกแต่ง และติดตั้ง ตามรูปแบบ ขนาดพื้นที่ วัสดุ และเทคนิคการตกแต่งโดยการประมูลราคา

 ค่าโฆษณา ตามราคาตลาด โดยค่าบริการที่เรียกเก็บไม่เกินอัตราค่าบริการที่กำาหนดโดยธุรกิจโฆษณา

 ค่าอุปกรณ์ตั้งโชว์

 ค่าใช้จ่ายคอมพิวเตอร์   ตามราคาตลาด

 ค่าภาชนะหีบห่อ ค่าซื้อคอมพิวเตอร์

 และอุปกรณ์สินค้าของแถม 

รายการ

รายการระหวางกัน



131“เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน”

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)

   1. ค่าเช่ารับ (อสังหาริมทรัพย์)  อายุสัญญาเช่า  1  ปี เกิดจริง ปี 2559 = 35,269,201 บาท   
   2.  ค่าลิขสิทธิ์รับอายุสัญญา  3 ปี  ตั้งแต่  2559 - 2562 เกิดจริง ปี 2559 = 13,058,181 บาท   
   3. ค่าลิขสิทธิ์จ่ายอายุสัญญา 5 ปี  ตั้งแต่  2555 - 2560 เกิดจริง ปี 2559 = 23,483,709 บาท
   4. รายจ่าย เกิดจริง ปี 2559     = 169,985,783 บาท 
    - ค่าตกแต่งและติดตั้ง
    - ค่าที่ปรึกษาธุรกิจ และกฎหมาย
    - ค่าใช้จ่าย Shop
    - ค่าก่อสร้างซ่อมแซมตึกเก่า
  ในวาระนี ้นายบุณยสทิธิ ์โชควัฒนา นายบุญเกยีรต ิโชควฒันา นายธรรมรตัน ์ โชควฒันา นายมน ู ลลีานวุฒัน ์และนายวรีะ เอ้ืออารกัษ์ 
กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำารายการ 
 4. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 3 ท่าน  
เห็นควรให้บรษัิทฯ รว่มค้ำาประกนับรษัิท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด)์ จำากดั ให้กบั Transcosmos Inc. (ประเทศญ่ีปุ่น)  จำานวน 100 ลา้นบาท 
โดยค้ำาประกนัตามสดัสว่นการลงทุน  9.00% เป็นเงนิ  9,000,000.- บาท (กลุม่ทรานสคอสมอส ค้ำาประกนั 70.00% = 70 ลา้นบาท และเครอืสหพัฒน ์ 
ค้ำาประกัน 30.00% =  30 ล้านบาท)
  วัตถุประสงค์ในการทำารายการ		:
  1. เป็นการสนับสนุนกิจการที่บริษัทร่วมลงทุน
  2. ปฏิบัติตามภาระสัญญา Joint  Venture
  ในวาระนี ้นายธรรมรตัน ์โชควฒันา กรรมการท่ีมสีว่นไดเ้สยี และไมม่สีทิธอิอกเสยีงไมไ่ดเ้ข้ารว่มประชุม และไมไ่ดอ้นมัุตกิารทำารายการ 
 5. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครั้งที่  5/2559  เมื่อวันที่  9 กันยายน  2559 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย  4  ท่าน 
เห็นควรให้บรษัิทฯ ตอ่อายุค้ำาประกนับรษัิทสหโตควิ คอรป์อเรชัน่ จำากดั ให้กบับรษัิท โตควิ คอรป์อเรช่ัน จำากดั (ญ่ีปุ่น) ในวงเงนิสนิเช่ือท่ีมกีบั 
ธนาคารกรงุศรอียุธยา จำากดั (มหาชน) จำานวน 700 ลา้นบาท ออกไปอกี 6 เดอืน ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560 บรษัิทฯ รว่มค้ำาประกนั 
ตามสัดส่วนการลงทุน 12.00% เป็นเงิน 84,000,000.- บาท
  วัตถุประสงค์ในการทำารายการ		:
  1. เป็นการสนับสนุนกิจการที่บริษัทร่วมลงทุน
  2. ปฏิบัติตามภาระสัญญา Joint  Venture
  ในวาระนี ้นายบุณยสทิธิ ์โชควฒันา กรรมการท่ีมสีว่นไดเ้สยี และไม่มีสทิธอิอกเสยีงไม่ไดเ้ขา้รว่มประชุม และไมไ่ดอ้นมัุตกิารทำารายการ 
 6. ตามมตท่ีิประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 7/2559 เมือ่วนัท่ี 11 พฤศจกิายน  2559 กรรมการตรวจสอบ เข้ารว่มประชุมดว้ย  4 ท่าน 
เห็นควรให้บริษัทฯ ก่อสร้างอาคารโครงเหล็กชั้นเดียวภายในบริเวณด้านหลังที่จอดรถของบริษัท จำานวน  2 อาคาร พื้นที่ใช้สอยรวม 3,638 
ตารางเมตร เพ่ือปรับปรุงพ้ืนท่ีว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ รวมเป็นเงินประมาณ 24,000,000.- บาท (ตามราคาตลาด โดยการประมูลราคา และ
เทียบเคียงราคากับผู้รับเหมารายอ่ืน) โดยว่าจ้างบริษัท เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จำากัด ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีเก่ียวโยงกันเป็นผู้ก่อสร้าง 
เป็นเงิน 21,200,000.- บาท และบริษัท วิทยาธร จำากัด เป็นผู้ติดตั้งระบบไฟฟ้า เป็นเงิน 2,800,000.- บาท
  ในวาระนี ้นายบุณยสทิธ์ิ โชควฒันา และนายบุญเกยีรต ิโชควฒันา กรรมการท่ีมีสว่นไดเ้สยี และไมมี่สทิธอิอกเสยีงไม่ไดเ้ข้ารว่มประชุม 
และไม่ได้อนุมัติการทำารายการ
 7. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน    
เห็นควรให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำากัด (มหาชน) จากบริษัท แชมป์เอช จำากัด จำานวน 7,500,000 หุ้น (เป็นการซื้อขายราย
ใหญ่- Big Lot) วงเงินไม่เกิน  37,000,000.-  บาท (ราคาเฉลี่ยหุ้นละประมาณ 4.88 บาท ซึ่งเป็นราคาปิด ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559) 
โดยซื้อผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   - สัดส่วนของหุ้นที่ถือก่อนซื้อ : 100,432,960 หุ้น =  10.52%  ของทุนจดทะเบียน
   - สัดส่วนของหุ้นที่ถือหลังการซื้อ : 107,932,960 หุ้น =  11.30% ของทุนจดทะเบียน
  วัตถุประสงค์ในการทำารายการ		:
  1. เพื่อเพิ่มสัดส่วนการลงทุน เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีฐานะมั่นคง มีผลประกอบการดี
  2. ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล
  ในวาระนี ้นายบุญเกยีรต ิโชควัฒนา และนายธรรมรตัน ์โชควัฒนา กรรมการท่ีมีสว่นไดเ้สยี และไมม่สีทิธอิอกเสยีงไมไ่ดเ้ข้ารว่มประชุม 
และไม่ได้อนุมัติการทำารายการ

รายการระหวางกัน
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มาตรการในการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน	
 1. บรษัิทฯ มีคณะกรรมการ 3 ชุดในการพจิารณารายการระหวา่งกนั (การให้กู ้ค้ำาประกนั การลงทุน รายการเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์
ไม่เกิน 3 ปี และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ)
  1. คณะกรรมการตรวจสอบ
  2. คณะกรรมการบริหาร และ
  3. คณะกรรมการบริษัท
  โดยทุกครั้งคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ตรวจสอบ วินิจฉัยสรุปผล เรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในแต่ละรายการ และส่ง
เรือ่งให้คณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมการบรษัิทพจิารณาในเรือ่งความเสีย่งทางธรุกจิ ท้ังนี้ในการประชุมคณะกรรมการบรษัิท กรรมการ
ที่มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าวไม่ได้อยู่ในห้องประชุม และไม่มีส่วนในการอนุมัติการทำารายการ
 2. คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถทำาธุรกรรมที่เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่
มีข้อตกลงทางการค้าท่ีเป็นเงื่อนไขการค้าโดยท่ัวไปในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระทำากับคู่สัญญาท่ัวไปในสถานการณ์เดียวกันด้วย
อำานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ  ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
  โดยขออนุมัติหลักการทุกปี และสรุปผลรายการระหว่างกันท่ีเกิดข้ึนในปีท่ีผ่านมา ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะ
กรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการทำารายการสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท พร้อมทั้งเปิดเผยรายละเอียด ชนิด มูลค่า ของ
รายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินทุกไตรมาส

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
 1. ผลประโยชน์ท่ีบริษัท และ/หรือบริษัทในเครือจะได้รับจากการเข้าทำารายการท้ังในด้านดอกเบ้ีย เงินปันผลรับรวมท้ังกิจกรรม และ 
  ธุรกรรมการค้ารวมถึงธุรกิจการค้าต่อเนื่อง 
 2. หลักประกันที่บริษัทควรต้องมีหรือได้รับจากการทำารายการ
 3. ความแข็งแกร่งของผู้กู้ ตลอดจนความสามารถในการจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยภายในเวลาที่กำาหนด
 4. โอกาสในการทำาธุรกิจของบริษัทที่กู้เงิน ค้ำาประกัน และลงทุน
 5. ความสามารถของผู้บริหารของบริษัทที่กู้เงิน ค้ำาประกัน และลงทุน
 6. รวมตลอดถึงมาตรการในการติดตามตรวจสอบธุรกรรมในบริษัทที่กู้เงิน ค้ำาประกัน และลงทุน และการรายงานข้อมูลตัวเลขเพื่อรับ 
  ทราบความเป็นไปในบริษัทดังกล่าว

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่ทำากับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
 การประกอบธุรกิจภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรง บริษัทฯ ต้องพึ่งพาอาศัยพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจ ทั้งที่เป็นอุตสาหกรรม
ต้นน้ำาและปลายน้ำา เพื่อเพิ่มความเข้มเข็งและศักยภาพในการดำาเนินธุรกิจ ซึ่งจะนำาไปสู่การพัฒนาและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
 ถึงแม้ว่าพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจของบริษัท จะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง แต่ในการทำารายการระหว่างกันคณะกรรมการ
บริษัทจะพิจารณาถึงความจำาเป็นและความเหมาะสมในการเข้าทำาสัญญาหรือทำาความตกลงนั้นๆ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือ
หุ้นเป็นหลัก สำาหรับการกำาหนดราคาซื้อขายเป็นไปตามปกติทางการค้า มิได้กระทำาเพื่อจำาหน่ายถ่ายโอนผลประโยชน์ของบริษัท ออกไปยัง
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมดูแลการทำารายการท่ีเกี่ยวโยงกันและจำากัดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทท่ีไม่ใช่
บริษัทย่อยโดยการให้กู้ยืมเงินหรือค้ำาประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน
 อีกท้ังบริษัทฯ กำาหนดมาตรฐานในการวัดประเมินผลคุณค่าของการทำารายการระหว่างกัน และการติดตามวัดผลรายงานในรายการ
ระหว่างกันให้มีความชัดเจน ครบถ้วน แม่นยำา รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

แนวโน้มในการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
 คณะกรรมการบรษัิทตระหนกัถงึความรับผดิชอบตอ่หนา้ท่ีในฐานะกรรมการบรษัิทมหาชนท่ีพงึมีตอ่ผูถ้อืหุ้น พนกังาน และผูม้สีว่นไดเ้สยี
ทุกฝ่าย ภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี รายการระหว่างกันของบริษัทที่จะเกิดในอนาคต เป็นรายการที่ดำาเนินการตามปกติทางการค้า 
โดยใชน้โยบายซ้ือขายตอ่รองกนัตามตลาดของธรุกจิ เป็นรายการท่ีเป็นธรรม ไมม่กีารถา่ยเทผลประโยชนก์ลไกราคาระหวา่งบรษัิทกบักจิการ
หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนเรื่อง “หลักเกณฑ์ในการทำา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน”

รายการระหวางกัน

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - คนที่ชอบโยนความผิดให้ผู้อื่น เป็นคนที่ยากจะพัฒนาให้ดีได้
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บร�ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

นายบุญเกียรติ  โชควัฒนา   
ประธานกรรมการบริษัท 

 และประธานกรรมการบริหาร
      

นายธรรมรัตน์  โชควัฒนา 
กรรมการผู้อำานวยการ

และรองประธานกรรมการบริหาร

 คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการเป็นผู้รับผิดชอบต่อ
งบการเงินของ บริษัท  ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน (TFRS) โดยพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ  ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจอย่าง
รอบคอบระมัดระวังและประมาณการท่ีสมเหตุสมผลในการจัดทำา มีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ตลอดจนแสดงคำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ ผู้ถือหุ้น
และนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ 
 นอกจากนี้  คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้มีระบบการบริหาร
ความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน 
และเพียงพอที่จะดำารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำาเนินการที่ผิดปกติอย่างมี
สาระสำาคัญ
 ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระทำาหน้าท่ีสอบทานเกี่ยวกับคุณภาพของรายงาน
ทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ใน
รายงานประจำาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) แล้ว
 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการกำากับดูแลกิจการท่ีดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม 2559 ได้จัดทำาและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญ  ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

นายบุญเกียรติ  โชควัฒนา   

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ตอรายงานทางการเงิน
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เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

ความเห็น
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน)และบริษัท
ย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำาดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการ
เงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ
กิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและเรื่องอื่น ๆ
ข้าพเจา้เห็นวา่ งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการขา้งตน้นีแ้สดงฐานะการเงนิรวมและฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของกลุม่บรษัิทและ
บริษัท ตามลำาดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำาเนินงานรวมและผลการดำาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัท
และบริษัทตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบัญชีท่ีกำาหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์ในสว่นท่ีเกีย่วข้องกบั
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อกำาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ
 เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ท่ีมีนัยสำาคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ท้ังนีข้า้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกตา่งหากสำาหรบัเรือ่งเหลา่นี้

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - ไม่มีใครเก่งแต่เพียงผู้เดียว
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บร�ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ

มูลค่าของสินค้าคงเหลือ

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3(จ) และ 9

ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไรได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ

การประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3(ซ) และ 14

ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไรได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร

 บริษัทขายสินค้าแฟช่ันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงความนิยมในตัว

สินค้าอย่างรวดเร็ว การมีสินค้าคงเหลือจำานวนมากอาจส่งผลให้

ไม่สามารถจำาหน่ายสินค้าก่อนท่ีความนิยมหรือความต้องการของ

ลกูคา้จะเปลีย่นแปลงไป  ทำาให้ตน้ทุนของสนิคา้คงเหลอือาจมมูีลคา่

สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ  รวมถึงมีสินค้าคงเหลือล้าสมัยได้ ดัง

นัน้ การประเมินมูลคา่ของสนิคา้คงเหลอืเกีย่วข้องกบัดลุยพนิจิของ

ฝายบรหิารในการพจิารณาตัง้คา่เผือ่สำารองสนิคา้ลา้สมยัท่ีเพยีงพอ

จากการวิเคราะห์ข้อมูลและนโยบายการบัญชีท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้

สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าได้อย่างเหมาะสม 

 ข้าพเจ้าจึงให้ความสำาคัญในการตรวจสอบ

 บริษัทมีเงินลงทุนในเครือและบริษัทอื่นๆเป็นจำานวนท่ีมีนัย

สำาคัญ บริษัทมีความเสี่ยงท่ีสำาคัญเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าของ

เงินลงทุนเหล่านี้ รวมไปถึงการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 

ซ่ึงอ้างอิงจากนโยบายของบริษัทและการใช้ดลุยพินจิของผูบ้รหิารใน

การพิจารณาความเพียงพอของค่าเผือ่การด้อยค่าเพื่อใหเ้งินลงทนุ

ระยะยาวอื่นแสดงมูลค่าอย่างเหมาะสม

 ข้าพเจ้าจึงให้ความสำาคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง 

• ทำาความเข้าใจกระบวนการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือโดยการ

 สอบถามจากผู้รับผิดชอบโดยตรงรวมถึงการระบุและทดสอบ

 ระบบการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงเหลือ

• สุม่ทดสอบรายการในรายงานอายขุองสนิคา้เพือ่ พจิารณาวา่ มี

 การจัดประเภทในช่วงอายุที่เหมาะสมโดยได้รับความช่วยเหลือ

 จากเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นระบบสารสนเทศของเคพี

 เอ็มจี

•  ประเมนิความสมเหตสุมผลของวธิกีารตัง้สำารองคา่เผือ่สนิคา้ลา้

 สมัยโดยตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อสมมติที่ใช้  ประเภทของสินค้า  

 และเปรียบเทียบกับข้อมูลจากประสบการณ์ในอดีตและสุ่ม

 ทดสอบรายละเอียดของรายการยอดคงเหลือและแผนการจำาหน่าย

• พิจารณามูลค่าของสินค้าคงเหลือโดยเปรียบเทียบราคาทุนกับ

 ราคาขายหักค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการขาย รวมถึงการสุ่ม

 ทดสอบกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ

• ประเมนิความเพยีงพอของการเปิดเผยขอ้มลูตามมาตรฐานการ

 รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง

• ประเมินกระบวนการในการระบุข้อบ่งช้ีของการด้อยค่า และ

 ทำาความเข้าใจกระบวนการทดสอบการด้อยค่าของผู้บริหาร

• พิจารณาความสามารถในการทำากำาไรของบรษัิทท่ีลงทุนจากผล

 การดำาเนินงานจากงบการเงินที่ผ่านการทดสอบ ข้อมูลในอดีต

 และข้อมูลอ่ืนเพ่ือประเมินความเพียงพอของการตั้งค่าเผื่อการ

 ด้อยค่าของเงินลงทุนและ

• ประเมนิความเพยีงพอของการเปิดเผยขอ้มลูตามมาตรฐานการ

 รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
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เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ

การรับรู้รายได้จากการฝากขาย

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3(ต) และ 25

ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไรได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร

 บริษัทเป็นผู้นำาในการจัดจำาหน่ายสินค้าแฟช่ันโดยมีห้างสรรพสินค้า

เป็นช่องทางหลักและช่องทางร้านค้า Outlet เป็นช่องทางรอง

 ในการขายสินค้าฝากขาย กรรมสิทธ์ิจะยังไม่ถูกส่งผ่านไปให้กับลูกค้า

เม่ือมีการส่งมอบและบางกรณีลูกค้ามีสิทธ์ิในการคืนสินค้าในหลากหลาย

รูปแบบและรายได้จากการขายไม่สามารถรับรู้จนกว่ากรรมสิทธ์ิจะถูกส่ง

ผ่านไปยังลูกค้า ข้อตกลงอาจกำาหนดเง่ือนไขว่าผู้รับฝากขายจะไม่ถือ

ครองกรรมสิทธ์ิหรือจ่ายชำาระค่าสินค้า จนกว่าสินค้าจะถูกขายโดยจาก

ผู้รับฝากขายถึงบุคคลท่ีสาม

 ข้าพเจ้าจึงให้ความสำาคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง 

• การทำาความเข้าใจและประเมินการออกแบบและการนำามา

 ปฏบัิตขิองกระบวนการและการควบคมุภายในท่ีเกีย่วข้องกบัการ

 ฝากขาย

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายและรับคืนสินค้าท่ีเกิด

 ข้ึนในระหว่างปีและช่วงใกล้ส้ินปี

• สุม่ทดสอบตวัอย่างของรายการในสมุดรายวนัท่ัวไป ท่ีถกูบันทึก

 ไปยังบัญชีรายได้ เพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของรายการ

 ขายที่ผิดปกติ

•  การกระทบยอดระหว่างข้อมูลท่ีถูกนำาเข้ากับข้อมูลในระบบ

 สารสนเทศโดยได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความ

 เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศของเคพีเอ็มจีิ

•  เปรียบเทียบรายได้ตามรายงานท่ีแบ่งตามกลุ่มของผลิตภัณฑ์

 ในระหว่างงวดปัจจุบันกับรายได้ของงวดก่อน เพื่อพิจารณา

 ความผิดปกติและ

• ประเมนิความเพยีงพอของการเปิดเผยขอ้มลูตามมาตรฐานการ

 รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - คนที่ประสบความสำาเร็จในชีวิตนั้น ต้องเป็นคนที่ทนกับสิ่งที่คนอื่นทนไม่ได้
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)

ข้อมูลอื่น 
 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำาปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีนี้
 ความเห็นของข้าพเจา้ตอ่งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไม่ครอบคลมุถงึขอ้มูลอ่ืนและข้าพเจา้ไมไ่ดใ้ห้ความเช่ือมัน่ตอ่
ข้อมูลอื่น 
 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่
ระบุขา้งตน้เมือ่จดัทำาแลว้ และพิจารณาว่าข้อมลูอ่ืนมคีวามขดัแย้งท่ีมีสาระสำาคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการหรอืกบัความ
รู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในท่ีผูบ้รหิารพจิารณาวา่จำาเป็นเพือ่ให้สามารถจดัทำางบการเงนิรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
 ในการจัดทำางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่บรษัิทและบรษัิท
ในการดำาเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนิน
งานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
 ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 การตรวจสอบของข้าพเจา้มีวัตถปุระสงคเ์พือ่ให้ไดค้วามเช่ือม่ันอย่างสมเหตสุมผลวา่งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดย
รวมปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขัดตอ่ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสำาคญัหรอืไม ่ไมว่า่จะเกดิจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด และเสนอรายงานของ
ผูส้อบบัญชซ่ึีงรวมความเห็นของข้าพเจา้อยู่ดว้ย ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลคอืความเชือ่มัน่ในระดบัสงูแตไ่ม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัวา่การ
ปฏบัิตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดตอ่ข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระสำาคญัท่ีมอียู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขัด
ต่อข้อเท็จจรงิอาจเกดิจากการทุจริตหรือข้อผดิพลาดและถอืวา่มสีาระสำาคญัเมือ่คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตสุมผลวา่รายการท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจรงิ
แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่านี้
 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
  •  ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กจิการไมว่า่จะเกดิจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏบัิตงิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองตอ่ความเสีย่งเหลา่นัน้ และได้
หลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเพยีงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสีย่งท่ีไมพ่บข้อมลูท่ีขัดตอ่ข้อเท็จจรงิ
อันเป็นสาระสำาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
  • ทำาความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในท่ีเกีย่วข้องกบัการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ ์แตไ่มใ่ช่ 
เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
  • ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบ้รหิารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร  
  • สรปุเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑก์ารบัญชีสำาหรบัการดำาเนนิงานตอ่เนือ่งของผูบ้รหิารและจากหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีไดร้บั  
สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสำาคัญท่ีเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถ 
ของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าว 
ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยท่ีเกี่ยวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถ้าการเปิดเผย 
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าข้ึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีใน 
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รายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุด
การดำาเนินงานต่อเนื่อง ประเมินการนำาเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิด
เผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำาให้มีการนำาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
  • ประเมินการนำาเสนอโครงสรา้งและเนือ้หาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยว่างบการเงนิรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำาให้มีการนำาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
  • ไดร้บัหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพยีงพอเกีย่วกบัข้อมลูทางการเงนิของกจิการภายในกลุม่หรอืกจิกรรมทางธรุกจิภายในกลุม่
บริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบ
กลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
  ข้าพเจา้ไดส้ือ่สารกบัผูม้หีนา้ท่ีในการกำากบัดแูลเกีย่วกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเดน็ท่ีมนียั
สำาคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถงึข้อบกพร่องท่ีมนียัสำาคญัในระบบการควบคมุภายในซ่ึงข้าพเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของข้าพเจา้
  ข้าพเจา้ไดใ้ห้คำารบัรองแกผู่ม้หีนา้ท่ีในการกำากบัดแูลวา่ข้าพเจา้ไดป้ฏบัิตติามข้อกำาหนดจรรยาบรรณท่ีเกีย่วขอ้งกบัความเป็นอิสระ
และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกำากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ังหมดตลอดจนเรื่องอ่ืนซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจ
พิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อปองกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
  จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำาหนดเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ  ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบ
บัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ข้าพเจ้าพิจารณา
ว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทาง
ลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(บุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 7900

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด
กรุงเทพมหานคร
24 กุมภาพันธ์ 2560

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - ไม่เคยมีใครตายเพราะงานหนัก
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บร�ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) งบการเงิน

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

 (หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

2559 2558 25582559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุสินทรัพย์

 สินทรัพยหมุนเวียน

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6  1,175,489,491 589,817,003 1,160,290,329 559,607,575

   ลูกหนี้การค้า   5, 7 1,550,812,475 1,733,464,809 1,540,564,982 1,727,827,315 

   เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 5, 8 165,000,000 120,000,000 339,500,000 283,000,000 

   สินค้าคงเหลือ   9 3,687,718,988 3,820,454,931 3,645,569,476 3,791,834,819 

   โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา 10 171,027,646 158,054,494  - -

   ภาษีขายของสินค้าที่ยังไม่ถือเป็นการขาย  335,521,729 346,022,680 335,521,729 346,022,680 

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  104,837,160 124,154,163 99,253,550 112,426,220 

   รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  7,190,407,489 6,891,968,080 7,120,700,066 6,820,718,609

 สินทรัพยไมหมุนเวียน

   เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำากัดใน

   การเบิกใช้  2,948,839 2,948,839 - -   

   เงินลงทุนเผื่อขาย 11 6,586,035,466 5,515,594,105 6,586,035,466 5,515,594,105 

   เงินลงทุนในบริษัทร่วม 12 695,810,531 412,613,689 585,116,601 407,559,226 

   เงินลงทุนในบริษัทย่อย 13  - - 55,791,536 141,525,492 

   เงินลงทุนระยะยาวอื่น 14 1,685,600,897 1,855,334,349 1,684,511,896 1,854,245,348 

   อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 15 979,430,872 936,191,070 1,049,027,922 1,007,101,418 

   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 2,810,343,828 2,623,076,484 2,727,137,632 2,538,455,926 

   ค่าความนิยม 17  - 66,409,406  -  -   

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   18 248,343,990 261,027,148 231,532,133 243,121,778

   รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  13,008,514,423 11,673,195,090  12,919,153,186  11,707,603,293 

 รวมสินทรัพย์   20,198,921,912 18,565,163,170 20,039,853,252  18,528,321,902

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจําป 2559งบการเงิน

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559และ 2558

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - คนเราทำางานก็ต้องมีผิดพลาด แต่สิ่งสำาคัญต้องจดจำาความผิดนั้นนำามา  วิเคราะห์หาสาเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 (หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

2559 2558 25582559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุหน�้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

 หน�้สินหมุนเวียน

   เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 20 10,000,000  30,000,000  - -   

   เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 20 10,000,000 -   -  -   

   เจ้าหนี้การค้า 5, 21  1,328,344,312   1,188,719,087 1,285,403,492 1,162,440,076 

   เจ้าหนี้อื่น  5  608,847,138 796,950,535 595,021,421 784,460,346 

   ภาษีเงินได้ค้างจ่าย   50,377,503 6,866,054 50,377,503 6,866,054 

   รวมหน�้สินหมุนเวียน  2,007,568,953 2,022,535,676  1,930,802,416  1,953,766,476

 หน�้สินไมหมุนเวียน      

   หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 19  232,405,390 30,719,298 230,023,836 28,337,744 

   ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 22  532,585,693 482,042,668 493,324,370 446,879,484 

   หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น   46,848,149 44,074,707 45,125,558 42,469,847 

   รวมหน�้สินไม่หมุนเวียน   811,839,232 556,836,673 768,473,764 517,687,075

 รวมหน�้สิน  2,819,408,185 2,579,372,349 2,699,276,180 2,471,453,551

 ส่วนของผู้ถือหุ้น

  ทุนเรือนหุ้น  23     
   ทุนจดทะเบียน  500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000

    ทุนที่ออกและชำาระแล้ว    290,633,730 290,633,730 290,633,730 290,633,730

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น      
   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  1,487,143,830 1,487,143,830 1,487,143,830 1,487,143,830 

    ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน  51,433,146 51,433,146 51,433,146  51,433,146

  กำาไรสะสม 

    จัดสรรแล้ว 

    ทุนสำารองตามกฎหมาย 24 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 

     สำารองทั่วไป 24 1,706,711,494 1,638,869,660 1,706,711,494 1,638,869,660

   ยังไม่ได้จัดสรร  10,008,706,168 9,445,435,890  9,953,300,636 9,500,309,396

 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น  3,801,025,369 3,038,366,293  3,801,354,236 3,038,478,589

 รวมส่วนของบริษัทใหญ่  17,395,653,737 16,001,882,549 17,340,577,072 16,056,868,351

 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม  (16,140,010) (16,091,728)  -   -  

 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  17,379,513,727 15,985,790,821 17,340,577,072 16,056,868,351

 รวมหน�้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  20,198,921,912 18,565,163,170 20,039,853,252 18,528,321,902

หน�้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ



 (หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

2559 2558 25582559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ
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บร�ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

งบการเงิน

 รายได้จากการขาย 25 12,615,379,056 12,342,816,129 12,420,967,585 12,291,078,938  

 ต้นทุนขาย 9, 29 7,851,000,585 7,640,906,428 7,712,589,636 7,606,138,395  

 กําไรขั้นต้น  4,764,378,471 4,701,909,701 4,708,377,949 4,684,940,543  

 รายได้อื่น

  เงินปันผลรับ  526,679,363 378,453,974 538,079,213 389,573,824  

  กำาไรจากการจำาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   35,177,079 589,620 34,858,526 589,620

  และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน   

  อื่นๆ   237,584,921 157,549,819 244,001,017 160,325,087  

 รวมรายได้อื่น  799,441,363 536,593,413 816,938,756 550,488,531 

 กําไรก่อนค่าใช้จ่าย  5,563,819,834 5,238,503,114 5,525,316,705 5,235,429,074  

 ค่าใช้จ่าย

 ค่าใช้จ่ายในการขาย 26, 29 2,892,342,464 3,029,890,859 2,883,461,895 3,023,142,856  

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  27, 29 1,690,002,782 1,444,156,388 1,721,361,401 1,428,404,316 

 ต้นทุนทางการเงิน  1,855,312 944,582  - 6,272 

 รวมค่าใช้จ่าย  4,584,200,558 4,474,991,829 4,604,823,296 4,451,553,444 

 ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุน

  ในบริษัทร่วม 12 51,132,194 44,659,055  - -  

 กําไรก่อนภาษีเงินได้  1,030,751,470 808,170,340 920,493,409 783,875,630

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  30 94,494,919 105,457,284  94,494,919 105,457,284 

 กําไรสําหรับปี  936,256,551 702,713,056 825,998,490  678,418,346

 การแบ่งปันกำาไร

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  936,277,528 703,194,589 825,998,490 678,418,346

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม  (20,977) (481,533)  - -  

 กําไรสําหรับปี  936,256,551 702,713,056 825,998,490  678,418,346

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ



งบการเงินรวม

2559 2558 25582559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

142

รายงานประจําป 2559งบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - แม้จะลำาบากเพียงใด ก็ย่อมฟนคืนเป็นดีได้

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 รายการที่จะไมถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไป 

   ไวในกําไรหรือขาดทุน

 กำาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

    ประกันภัยสำาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน  22, 30  - 96,380,247  - 96,380,247

 ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำาไรขาดทุน

   เบ็ดเสร็จอื่น 19, 30  -  (19,276,049)  - (19,276,049)

 รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไป

   ไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

 ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า

   หน่วยงานต่างประเทศ  (243,876) 1,481,531   -    -

 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของ

   เงินลงทุนเผื่อขาย 11, 30 953,594,559 (264,201,032) 953,594,559 (264,201,032)  

 ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำาไรขาดทุน

    เบ็ดเสร็จอื่น 19, 30 (190,718,912) 52,840,206 (190,718,912) 52,840,206

 กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี-สุทธิจาก      

    ภาษีเงินได้  762,631,771 (132,775,097) 762,875,647 (134,256,628)

 กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี  1,698,888,322 569,937,959 1,588,874,137 544,161,718

 การแบ่งปนกําไรเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  1,698,909,299 570,056,662 1,588,874,137 544,161,718 

     ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม  (20,977) (118,703)  -  -  

 กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี  1,698,888,322 569,937,959 1,588,874,137 544,161,718

 กําไรต่อหุ้น (บาท)

 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  31 3.22  2.42 2.84 2.33

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

 (หน่วย : บาท)

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ



 (หน่วย : บาท)

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558  290,633,730 1,487,143,830 51,433,146  50,000,000 1,575,113,219 9,032,403,032 (1,230,997) 3,249,839,415 15,735,335,375 6,906,975 15,742,242,350

 รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

  เงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรร

  เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 32  - -  - -  -  (305,165,416)  -  - (305,165,416) -  (305,165,416)

 รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรร  -  - -  -  - (305,165,416)   - - (305,165,416) -  (305,165,416)

 ส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

  การเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียในบริษัทยอย

  การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมซึ่ง  13 -   - - - - 1,655,928 - - 1,655,928 (16,566,000)  (14,910,072)

  อำานาจควบคุมเปลี่ยนแปลง

  การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมโดย   -  - - - - - - - - (6,314,000) (6,314,000)

  อำานาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง

   รวมการเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียในบริษัทยอย   - - - - - 1,655,928 - -   1,655,928 (22,880,000) (21,224,072)

 รวมรายการกับผู้เปนเจ้าของที่บันทึกโดยตรง   - -  - - - (303,509,488) -   - (303,509,488) (22,880,000) (326,389,488)

 เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

  กำาไร   -  - -  - - 703,194,589 -   -  703,194,589 (481,533) 702,713,056

  กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

   กำาไรจากการประมาณการตามหลัก   - -  -   - -  77,104,198  -   - 77,104,198 - 77,104,198

   คณิตศาสตร์ประกันภัย

   อื่นๆ   - - - - - - 1,118,701  (211,360,826)  (210,242,125) 362,830  (209,879,295)

 รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี   - -  - - - 780,298,787 1,118,701  (211,360,826) 570,056,662 (118,703) 569,937,959

 โอนไปสำารองทั่วไป  24  -  - - -  63,756,441 (63,756,441) -  -   -   - -  

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558   290,633,730   1,487,143,830  51,433,146  50,000,000 1,638,869,660 9,445,435,890 (112,296)  3,038,478,589 16,001,882,549 (16,091,728) 15,985,790,821

สํารองทั่วไป ยังไม่ได้จัดสรร
ผลต่างจากการ 
เปลี่ยนแปลงใน

มูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนเผื่อขาย

ผลต่างจาก
การแปลงค่า
งบการเงิน

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนสํารองตาม
กฏหมาย

กําไรสะสม

งบการเงินรวม

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ส่วนของ
ส่วนได้เสีย

ที่ไม่มีอํานาจ
ควบคุม

รวมส่วนของ 
 ผู้ถือหุ้น
ของบริษัท

ส่วนเกินทุน
หุ้นทุนซื้อคืน

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ชําระแล้ว

หมาย
เหตุ

143
“เราสรรสรางความสุขและความสวยงามเพ

�่อปวงชน”

บร�ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

งบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอํานาจ

ควบคุม



 (หน่วย : บาท)

144

รายงานประจําป 2559
งบการเงิน

ปรัชญ
า ดร.เทียม โชควัฒ

นา - คบคนดี ไม่สร้างศัตรู

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559  290,633,730 1,487,143,830 51,433,146 50,000,000 1,638,869,660 9,445,435,890 (112,296) 3,038,478,589  16,001,882,549 (16,091,728) 15,985,790,821

 รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

 เงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุน

 ใหผูถือหุน

 เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท  32 - - - - -  (305,165,416)  - - (305,165,416) -  (305,165,416)

 รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการ   - - - - - (305,165,416)  -  - (305,165,416)  -  (305,165,416)

 จัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

 รวมรายการกับผู้เปนเจ้าของที่บันทึก   -  -  -  - -  (305,165,416) - - (305,165,416)  -  (305,165,416)  

 โดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

 กำาไร     - -  - -   -  936,277,528 -   - 936,277,528 (20,977) 936,256,551

 กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 อื่นๆ     - - -  -  -  -  (216,571)  762,875,647 762,659,076 (27,305) 762,631,771

 รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี   - - - - - 936,277,528 (216,571)  762,875,647  1,698,936,604  (48,282) 1,698,888,322

 โอนไปสำารองทั่วไป 24  - -  -  -   67,841,834  (67,841,834) -   -   -  -  - 

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559   290,633,730 1,487,143,830 51,433,146 50,000,000 1,706,711,494  10,008,706,168  (328,867) 3,801,354,236  17,395,653,737 (16,140,010)  17,379,513,727

สํารองทั่วไป ยังไม่ได้จัดสรร
ผลต่างจากการ 
เปลี่ยนแปลงใน

มูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนเผื่อขาย

ผลต่างจาก
การแปลงค่า
งบการเงิน

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนสํารองตาม
กฏหมาย

กําไรสะสม

งบการเงินรวม

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ส่วนของ
ส่วนได้เสีย

ที่ไม่มีอํานาจ
ควบคุม

รวมส่วนของ 
 ผู้ถือหุ้น
ของบริษัท

ส่วนเกินทุน
หุ้นทุนซื้อคืน

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ชําระแล้ว

หมาย
เหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559  290,633,730 1,487,143,830 51,433,146 50,000,000 1,638,869,660 9,445,435,890 (112,296) 3,038,478,589  16,001,882,549 (16,091,728) 15,985,790,821 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559  290,633,730 1,487,143,830 51,433,146 50,000,000 1,638,869,660 9,445,435,890 (112,296) 3,038,478,589  16,001,882,549 (16,091,728) 15,985,790,821 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559  290,633,730 1,487,143,830 51,433,146 50,000,000 1,638,869,660 9,445,435,890 (112,296) 3,038,478,589  16,001,882,549 (16,091,728) 15,985,790,821 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559  290,633,730 1,487,143,830 51,433,146 50,000,000 1,638,869,660 9,445,435,890 (112,296) 3,038,478,589  16,001,882,549 (16,091,728) 15,985,790,821 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559  290,633,730 1,487,143,830 51,433,146 50,000,000 1,638,869,660 9,445,435,890 (112,296) 3,038,478,589  16,001,882,549 (16,091,728) 15,985,790,821

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอํานาจ

ควบคุม



สํารองทั่วไป ยังไม่ได้จัดสรร

ผลต่างจากการ
เปลี่ยนแปลงใน

มูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนเผื่อขาย

องค์ประกอบอื่น
ของส่วน

ของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของ

ผู้ถือหุ้น
ทุนสํารอง

ตามกฏหมาย

กําไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนเกินทุน
หุ้นทุนซื้อคืนส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนเรือนหุ้น

ที่ออกและชําระแล้วหมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

145
“เราสรรสรางความสุขและความสวยงามเพ

�่อปวงชน”

บร�ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
งบการเงิน

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

 (หน่วย : บาท)

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558  290,633,730 1,487,143,830 51,433,146 50,000,000 1,575,113,219 9,113,708,709 3,249,839,415  15,817,872,049

 รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

  เงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน

   เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท  32 -   -  - -   -  (305,165,416) -   (305,165,416)

 รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น   -  -  -  -  - (305,165,416)  - (305,165,416)

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   กำาไร  - -   -  -   -  678,418,346   -   678,418,346

  กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

  กำาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย   -   -     -     -     -  77,104,198  -   77,104,198

  อื่นๆ  -   -   -    -     -     -     (211,360,826)  (211,360,826)

 รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี   -  -   -   -     -     755,522,544   (211,360,826)  544,161,718

 โอนไปสำารองทั่วไป  24 -  -  -   - 63,756,441 (63,756,441)  -  -  

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  290,633,730 1,487,143,830 51,433,146 50,000,000 1,638,869,660 9,500,309,396 3,038,478,589 16,056,868,351

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559  290,633,730 1,487,143,830 51,433,146 50,000,000 1,638,869,660 9,500,309,396 3,038,478,589 16,056,868,351

 รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

  เงินทุนที่ไดรับจากผูถือหุนและการจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน

  เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท  32  - - - - -  (305,165,416)  -  (305,165,416)

 รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น  - -   -  -  -  (305,165,416)  -  (305,165,416)

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

  กำาไร   -  -  -  -  -  825,998,490   -  825,998,490

  กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

  อื่นๆ       - -  -   -  -  - 762,875,647  762,875,647

 รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี   -  -  - -  - 825,998,490  762,875,647   1,588,874,137  

 โอนไปสำารองทั่วไป 24 -  -    -     -    67,841,834  (67,841,834)  - -  

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559   290,633,730 1,487,143,830 51,433,146 50,000,000 1,706,711,494 9,953,300,636 3,801,354,236 17,340,577,072

ผลต่างจากการ
เปลี่ยนแปลงใน

มูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนเผื่อขาย
มูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนเผื่อขาย
มูลค่ายุติธรรมของ

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น



 (หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

2559 2558 25582559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

146

รายงานประจําป 2559งบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

 กำาไรสำาหรับปี  936,256,551 702,713,056 825,998,490 678,418,346 

 รายการปรับปรุง

  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย  195,601,307  175,755,209 189,218,683 172,605,994  

  กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์

      เพื่อการลงทุน (50,328,402) -  (50,328,402) -    

  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 18,783,937  8,416,165  18,735,137 8,315,264

  ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)  39,855,504 (448,587) 52,963,328 (448,587)

  ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน (กลับรายการ) 57,955,658 (506,067) 209,689,614 5,464,533 

  ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม 66,409,406 -  - -   

  ดอกเบี้ยรับ (20,351,997) (15,777,051) (24,441,291) (22,623,215)

  เงินปันผลรับ (526,679,363) (378,453,974) (538,079,213) (389,573,824)

  ต้นทุนทางการเงิน 1,855,312 944,582   - 6,272 

  ขาดทุนจากการจำาหน่ายเงินลงทุน 31,056,857 -  31,056,857 -   

  กำาไรจากการจำาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์    

   และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  (35,219,498) (587,139) (34,912,543) (587,139)

  ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน - 7,052,188 338 7,002,055

  ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม - (สุทธิจากภาษีเงินได้) (51,132,194)  (44,659,055) - -

  ภาษีเงินได้ 94,494,919  105,457,284  94,494,919 105,457,284

     758,557,997 559,906,611   774,395,917 564,036,983

 การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหน�้สินดำาเนินงาน

  ลูกหนี้การค้า 163,868,397 (88,267,940) 168,527,195 (93,533,248)

  สินค้าคงเหลือ 92,961,870  71,665,650  93,302,015 68,555,639 

  โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา  (12,973,152) (5,083,925)  -  - 

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 37,126,633  (31,423,349) 30,909,020 (22,350,112)

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 6,721,849  (12,714,280)  6,288,233 (11,717,945) 

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - เมื่อจะแหงนมองฟา ก็อย่าลืมว่าเท้าตัวเองสัมผัสดินอยู่

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ



 (หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

2559 2558 25582559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

147“เราสรรสรางความสุขและความสวยงามเพ�่อปวงชน”

บร�ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ)

  เจ้าหนี้การค้า 139,625,225   (193,544,273)  122,963,416 (182,695,491)

  เจ้าหนี้อื่น (135,569,568) 24,437,701  (137,470,874) 28,433,608 

  หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน  50,543,025   46,003,991  46,444,886 18,505,762 

  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 2,773,442  440,376   2,655,711  999,925 

  เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 1,103,635,718 371,420,562   1,108,015,519 370,235,121 

  จ่ายภาษีเงินได้ (40,089,571) (65,527,970)  (40,016,291)  (65,363,023)

 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,063,546,147 305,892,592  1,067,999,228   304,872,098

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

  รับดอกเบี้ย 19,088,850 16,863,055 23,178,144 24,011,488 

  รับเงินปันผล 538,079,213 389,573,824  538,079,213 389,573,824

  ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  (422,882,645)  (258,485,784) (417,186,415) (258,339,106)

  ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  37,597,028  4,944,126   37,265,405 4,944,126

  เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและพนักงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง  (43,392,830) 60,814,357 (54,892,830) 23,114,357

  ขายตราสารหนี้ - 45,000,000   - 45,000,000 

  ซื้อตราสารทุน  (284,523,634)  (220,755,949)  (284,523,634) (220,755,949)

  ขายตราสารทุน 3,400,394   -     3,400,394  -   

  เงินมัดจำาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น  (20,222,251) -    (20,222,251) -   

  รับเงินคืนทุนจากการลดทุนเงินลงทุน 1,440,000   1,200,000   1,440,000 1,200,000 

  เงินรับจากการจำาหน่ายสิทธิการเช่า 14,250,000   14,250,000  14,250,000 14,250,000 

  ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (3,385,159)  (6,937,309)  (3,032,355) (6,930,247)

  เงินจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย  -    -     -   (50,568,752)

 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (160,551,034)  46,466,320   (162,244,329) (34,500,259)

งบการเงิน

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ



งบการเงินรวม

2559 2558 25582559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

 (หน่วย : บาท)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

งบการเงิน

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - ชนะใจมิตรและศัตรูได้ คือผู้ชนะที่แท้จริง

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

  จ่ายดอกเบี้ย (2,018,051) (1,122,773)  - (6,272)

  จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท  (305,072,145) (305,165,416)  (305,072,145) (305,165,416)

  เงินกู้ยืมจากกิจการเกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง) 10,000,000  (20,000,000)  - -   

  เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง (20,000,000)  (35,247,408)  -  -   

  เงินรับจากบริษัทย่อยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน -  35,681,250   - -   

  การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจในการควบคุม 4  -     (58,561,249)  - -   

 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (317,090,196)  (384,415,596)  (305,072,145) (305,171,688)

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น  585,904,917   (32,056,684)  600,682,754   (34,799,849)

  (ลดลง) สุทธิ  

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  589,817,003 617,169,755  559,607,575 594,407,424

  ณ วันที่ 1 มกราคม

  ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตรา  (232,429)  4,703,932   - -  

  ต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดณ วันท่ี 31 ธันวาคม 1,175,489,491   589,817,003  1,160,290,329   559,607,575

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
 
 หมายเหตุ  สารบัญ
 1  ข้อมูลทั่วไป
 2  เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน
 3  นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
 4  การไดม้าซ่ึงบริษัทย่อยและสว่นไดเ้สยีท่ีไมมี่อำานาจควบคมุ
 5  บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 6  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 7  ลูกหนี้การค้า
 8  เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
 9  สินค้าคงเหลือ
 10  โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
 11  เงินลงทุนเผื่อขาย
 12  เงินลงทุนในบริษัทร่วม
 13  เงินลงทุนในบริษัทย่อย
 14  เงินลงทุนระยะยาวอื่น
 15  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
 16  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
 17  ค่าความนิยม
 18  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
 19  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 20  หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
 21  เจ้าหนี้การค้า
 22  ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
 23  ทุนเรือนหุ้น
 24  สำารอง
 25  ส่วนงานดำาเนินงาน
 26  ค่าใช้จ่ายในการขาย
 27  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
 28  ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
 29  ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
 30  ภาษีเงินได้
 31  กำาไรต่อหุ้น
 32  เงินปันผล
 33  เครื่องมือทางการเงิน
 34  ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
 35  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
 36  มาตรฐานการรายงานทางเงินที่ยังไม่ได้ใช้
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน



ชื่อกิจการ ลักษณะธุรกิจ ประเทศที่กิจการจัดตั้ง
สัดสวนความเปนเจาของรอยละ

2559 2558

 บริษัท ดับเบิ้ลยู บี อาร อี จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย ไทย 99.9 99.9

 Amis Du Monde SARL ซื้อขายสินคา ฝรั�งเศส 81.9 81.9

 บริษัท ไหมทอง จํากัด ผลิตและจําหน�ายเสื้อผา ไทย 58.2 58.2

 บริษัท ดับเบิ้ลยู บี อาร อี จํากัด

 Amis Du Monde SARL ซื้อขายสินคา ฝรั�งเศส 81.9 81.9

 บริษัท ไหมทอง จํากัด
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 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ�งของงบการเงินน�้
 งบการเงินน�้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2560
1 ขอมูลทั�วไป
 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั�นแนล จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยูจดทะเบียนตั้งอยูเลขที่
 530 ซอยสาธุประดิษฐ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
 บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคม 2521
 ผูถือหุนรายใหญในระหวางปไดแก บริษัท สหพัฒนา อินเตอร โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (ถือหุนรอยละ 22.5) และบริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จํากัด
 (ถือหุนรอยละ 9.5) ซึ�งบริษัททั้งสองแหงเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
 บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการเปนตัวแทนจําหน�ายสินคาอุปโภคบริโภค
 รายละเอียดของบริษัทยอย วันที่ 31 ธันวาคม มีดังน�้ี้

2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน

(ก) เกณฑการถือปฏิบัติ
 งบการเงินน�้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ
 (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ
 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ�งมีผลบังคับใชตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ�มใน
 หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ในเบื้องตนการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมนั้น มีผลใหเกิดการ
 เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัทในบางเรื่อง การเปลี่ยนแปลงน�้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน
 นอกเหน�อจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกเเละปรับปรุงใหมขางตน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกเเละปรับปรุงมาตราฐานการ
 รายงานทางการเงนิฉบับอืน่ๆ ซึ�งมผีลบังคบัสาํหรบัระยะเวลาบัญชีท่ีเริ�มในหรอืหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 เปนตนไป เเละไมไดมีการนาํ
 มาใชสาํหรบัการจดัทํางบการเงนิน� ้มาตราฐานการรายงานทางการเงนิท่ีออกเเละปรบัปรงุใหม ท่ีเกีย่วกบัการดาํเนนิงานของกลุมบรษัิท
 ไดเปดเผยในหมายเหตุขอ 36  
   
(ข) เกณฑการวัดมูลคา
 งบการเงินน�้จัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวนรายการดังตอไปน�้ที่ใชทางเลือกในการวัดมูลคาในแตละรอบ
 ระยะเวลารายงาน

(ค) สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
 งบการเงินน�้จัดทําและแสดงหน�วยเงินตราเปนเงินบาทซึ�งเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของบริษัท ขอมูลทางการเงินทั้งหมดมีการ
 ปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อใหแสดงเปนหลักพันบาท ยกเวนที่ระบุไวเปนอยางอื่น

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - ทําทุกอยางใหถูกตองและเปดเผยเพื่อที่จะชนะใจคน มีแตสรางมิตร ไมมีศัตรู

ชื่อกิจการ
สัดสวนความเปนเจาของรอยละ

2558

รายการ เกณฑการวัดมูลคา

 สินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย  มูลคายุติธรรม

หมายเหตุประกอบงบการเง�น
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)

(ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ
 ในการจัดทำางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณและข้อสมมติหลาย 
 ประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำาหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำานวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย 
 ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
 ประมาณการและข้อสมมตท่ีิใช้ในการจดัทำางบการเงนิจะไดร้บัการทบทวนอย่างตอ่เนือ่ง การปรบัประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวธิ ี
 เปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

 (1) การใช้วิจารณญาณ
  ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้วิจารณญาณในการเลือกนโยบายการบัญชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนัยสำาคัญท่ีสุดต่อจำานวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน 
  ซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
  หมายเหตุข้อ 13 การจัดทำางบการเงินรวม ซ่ึงกลุ่มบริษัทมีอำานาจควบคุมโดยพฤตินัย (De facto control) ในกิจการท่ีกลุ่ม 
      บริษัทลงทุน

 (2) ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ
  ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีสำาคัญซ่ึงมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำาคัญท่ีเป็นเหตุให้ต้องมีการ 
  ปรับปรุงจำานวนเงินที่รับรู้ในงบการเงิน ซึ่งได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
  หมายเหตุข้อ 17 การทดสอบการด้อยค่า เกี่ยวกับการใช้ข้อสมมติที่สำาคัญในการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
  หมายเหตุข้อ 19 การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ การคาดการณ์กำาไรทางภาษีในอนาคตที่จะนำาขาดทุนทางภาษีไปใช้ประโยชน์
  หมายเหตุข้อ 22 การวัดมลูคา่ภาระผกูพันของโครงการผลประโยชนท่ี์กำาหนดไว ้เกีย่วกบัข้อสมมตหิลกัในการประมาณการตาม 
      หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

  การวัดมูลค่ายุติธรรม
 นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของกลุม่บรษัิทหลายขอ้กำาหนดให้มกีารวดัมลูคา่ยตุธิรรมท้ังสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทางการเงนิและ 
 ไม่ใช่ทางการเงิน
 กลุม่บรษัิทกำาหนดกรอบแนวคดิของการควบคมุเกีย่วกบัการวัดมูลคา่ยุตธิรรม กรอบแนวคดินีร้วมถงึกลุม่ ผูป้ระเมนิมูลคา่ซ่ึงมคีวามรบัผดิ 
 ชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนยัสำาคญั รวมถงึการวดัมลูคา่ยุตธิรรมระดบั 3 และรายงานโดยตรงตอ่ผูบ้รหิารสงูสดุทางดา้น 
 การเงิน 
 กลุม่ผูป้ระเมนิมูลคา่มีการทบทวนข้อมูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้และปรบัปรงุการวดัมลูคา่ท่ีมนียัสำาคญัอย่างสม่ำาเสมอ หากมีการใช้ข้อมลู 
 จากบุคคลท่ีสามเพือ่วดัมูลคา่ยุตธิรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตัง้ราคากลุม่ผูป้ระเมินไดป้ระเมนิหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสาม 
 ท่ีสนบัสนนุขอ้สรปุเกีย่วกบัการวดัมลูคา่รวมถงึการจดัระดบัช้ันของมลูคา่ยุตธิรรมว่าเป็นไปตามท่ีกำาหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทาง 
 การเงินอย่างเหมาะสม
 ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนัยสำาคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัท
 เมือ่วดัมูลคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัย์หรอืหนีส้นิ กลุม่บรษัิทไดใ้ช้ขอ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดใ้ห้มากท่ีสดุเท่าท่ีจะทำาไดม้ลูคา่ยุตธิรรมเหลา่นี ้
 ถูกจัดประเภทในแต่ละลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้ 
 • ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
 • ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) สำาหรับสินทรัพย์นั้น 
  หรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
 • ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลสำาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)
    หากข้อมูลท่ีนำามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทลำาดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมท่ีแตกต่างกัน  
  การวัดมลูคา่ยตุธิรรมโดยรวมจะถกูจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดยีวกันตามลำาดบัช้ันของมูลคา่ยุตธิรรมของข้อมูลท่ีอยู่ในระดบัต่ำาสดุท่ีม ี
  นัยสำาคัญสำาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
  กลุ่มบริษัทรับรู้การโอนระหว่างลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น
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  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปนี้
 • หมายเหตุข้อ 11 เงินลงทุนเผื่อขาย
 • หมายเหตุข้อ 33  เครื่องมือทางการเงิน

3 นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
 นโยบายการบัญชีที่นำาเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำาเสมอสำาหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

(ก) เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินรวม
 งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท 
 ในบริษัทร่วม

 การรวมธุรกิจ
 กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีสำาหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เมื่อการควบคุมถูกโอนไปยังกลุ่มบริษัท ยกเว้นในกรณีท่ีเป็นการรวม 
 ธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน  
 การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้ 
 อำานาจเหนอืกจิการนัน้ทำาให้เกดิผลกระทบตอ่จำานวนเงนิผลตอบแทนของกลุม่บรษัิท วนัท่ีซ้ือกจิการคอืวนัท่ีอำานาจในการควบคมุนัน้ได ้
 ถูกโอนไปยังผู้ซื้อ การกำาหนดวันที่ซื้อกิจการและการระบุเกี่ยวกับการโอนอำานาจควบคุมจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่งต้องใช้ดุลยพินิจ 
 เข้ามาเกี่ยวข้อง
 ค่าความนยิมถกูวดัมูลคา่ ณ วันท่ีซ้ือ โดยวัดจากมูลคา่ยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถงึการรบัรูจ้ำานวนสว่นไดเ้สยีท่ีไมมี่อำานาจ 
 ควบคุมในผู้ถูกซื้อ หักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาซึ่งวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ
 หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษัทท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหนี้สินหากมีภาระผูกพันในปัจจุบันซ่ึงเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ 
 ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
 กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม  ตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ
 ต้นทุนท่ีเกี่ยวข้องกับการซ้ือของกลุ่มบริษัทท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 
 และค่าที่ปรึกษาอื่นๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
 หากการบันทึกบัญชีเมื่อเริ่มแรกสำาหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน การรวมธุรกิจเกิดข้ึน กลุ่ม 
 บริษัทประมาณการมูลค่าของรายการซ่ึงข้อมูลทางบัญชียังไม่สมบูรณ์เพ่ือรายงาน มูลค่าประมาณการดังกล่าวจะถูกปรับปรุง หรือ 
 รับรู้สินทรัพย์ หรือหนี้สินเพิ่มเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่า เพื่อสะท้อนผลของข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับเกี่ยวกับข้อเท็จจริง 
 และสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีผลต่อการวัดมูลค่าของจำานวนต่างๆ ที่เคยรับรู้ไว้ ณ วันที่ซื้อ

	 การซื้อแบบทยอยซื้อ
 ในการรวมธุรกิจท่ีดำาเนินการสำาเร็จจากการทยอยซ้ือ กลุ่มบริษัทต้องวัดมูลค่าส่วนได้เสียของเงินลงทุนท่ีกลุ่มบริษัทถืออยู่ในผู้ถูกซ้ือ 
 ก่อนการรวมธุรกิจใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อและรับรู้ผลกำาไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นในกำาไรหรือขาดทุน มูลค่าของส่วนได้เสีย 
 ในผู้ถูกซือ้ก่อนการรวมธุรกิจทีเ่คยรับรูใ้นกำาไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่จะถูกจัดประเภทใหมเ่ปน็กำาไรหรือขาดทนุด้วยเกณฑเ์ดียวกันเสมอืน 
 ว่าได้ขายเงินลงทุนดังกล่าวออกไป 
 บริษัทย่อย
 บรษัิทย่อยเป็นกจิการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคมุของกลุม่บรษัิท การควบคมุเกดิข้ึนเม่ือกลุม่บรษัิทเปิดรบัหรอืมสีทิธ ิในผลตอบแทนผนัแปร 
 จากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อำานาจเหนือกิจการนั้นทำาให้เกิดผลกระทบต่อจำานวนเงินผลตอบแทนของ 
 กลุ่มบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

	 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม
 ณ วันที่ซื้อธุรกิจ กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ
 การเปลีย่นแปลงสว่นไดเ้สยีในบริษัทย่อยของกลุม่บรษัิทท่ีไม่ทำาให้กลุม่บรษัิทสญูเสยีอำานาจการควบคมุจะบันทึกบัญชีโดยถอืเป็นรายการ 
 ในส่วนของเจ้าของ

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - ความก้าวหน้าที่แท้จริงย่อมเกิดจากฝีมือการทำางาน
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)

	 การสูญเสียการควบคุม
 เมื่อกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยนั้นออก รวมถึงส่วนได้เสียที่ 
 ไม่มีอำานาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจ้าของท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น กำาไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการ 
 ควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน  ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมท่ียังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันท่ี 
 สูญเสียการควบคุม

	 ส่วนได้เสียในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย
 ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย ประกอบด้วยส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
 บริษัทร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำาคัญโดยมีอำานาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน 
 และการดำาเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว 
 สว่นไดเ้สยีในบรษัิทรว่มบันทึกบัญชีตามวิธสีว่นไดเ้สยี โดยรบัรูร้ายการเม่ือเริม่แรกดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมถงึตน้ทุนการทำารายการ ภายหลงั 
 การรบัรูร้ายการเริม่แรก สว่นแบ่งกำาไรหรอืขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืนของเงนิลงทุนท่ีบันทึกตามวธิสีว่นไดเ้สยีของกลุม่บรษัิท  
 จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่กลุ่มบริษัทสูญเสียความมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำาคัญ

	 การตัดรายการในงบการเงินรวม
 ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรือค่าใช้จ่ายท่ียังไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจากรายการระหว่าง 
 กิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทำางบการเงินรวม  กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการกับบริษัทร่วมถูกตัดรายการ 
 กบัเงนิลงทุนเท่าท่ีกลุม่บรษัิทมสีว่นไดเ้สยีในกจิการท่ีถกูลงทุนนัน้  ขาดทุนท่ียังไมเ่กดิข้ึนจรงิถกูตดัรายการในลกัษณะเดยีวกบักำาไรท่ียัง 
 ไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น 
 
(ข)	 เงินตราต่างประเทศ

	 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
 รายการบัญชีท่ีเป็นเงนิตราตา่งประเทศแปลงคา่เป็นสกลุเงนิท่ีใช้ในการดำาเนนิงานของแตล่ะบรษัิทในกลุม่บรษัิท โดยใช้อัตราแลกเปลีย่น ณ 
 วันที่เกิดรายการ
 สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานโดยใช้อัตรา 
 แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น 
 สนิทรพัย์และหนีส้นิท่ีไม่เป็นตวัเงนิซ่ึงเกดิจากรายการบัญชท่ีีเป็นเงนิตราตา่งประเทศซ่ึงบันทึกตามเกณฑร์าคาทุนเดมิ แปลงคา่เป็นสกลุ 
 เงินที่ใช้ในการดำาเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 
 ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่า ให้รับรู้เป็นกำาไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น

	 หน่วยงานในต่างประเทศ	
 สินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
 รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตรา ณ วันที่เกิดรายการ
 ผลต่างจากอัตราแลกเปลีย่นท่ีเกดิจากการแปลงคา่ บันทึกในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน และแสดงเป็นรายการผลตา่งจากอัตราแลกเปลีย่น 
 ในส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่ามีการจำาหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเว้นผลต่างจากการแปลงค่าท่ีถูกปันส่วนให้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำานาจ 
 ควบคุม
 รายการท่ีเป็นตวัเงนิท่ีเป็นลกูหนีห้รอืเจา้หนีก้บัหนว่ยงานในตา่งประเทศ ซ่ึงรายการดงักลา่วมไิดค้าดหมายวา่จะมแีผนการชำาระหนีห้รอื 
 ไม่มีความเป็นไปไดว่้าจะชำาระเงนิในอนาคตอันใกล ้ กำาไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นจากรายการทางการเงนิดงักลา่วจะถกูพจิารณา 
 เป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอัตรา 
 แลกเปลี่ยนในส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่ามีการจำาหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
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(ค)	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุน 
 ระยะสัน้ท่ีมสีภาพคลอ่งสงู เงนิเบิกเกนิบัญชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งชำาระคนืเม่ือทวงถามถอืเป็นสว่นหนึง่ของกจิกรรมจดัหาเงนิในงบกระแสเงนิสด 

(ง)	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
 ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้นแสดงในราคาตามใบแจง้หนีหั้กคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูและสำารองจากการขายสนิคา้ท่ีมีเงือ่นไขในการรบัชำาระ 
 สินค้าจากผู้จัดจำาหน่าย
 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำาระหนี้และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำาระหนี้ในอนาคตของลูกค้า  ลูกหนี้ 
 จะถูกตัดจำาหน่ายจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

(จ)	 สินค้าคงเหลือ
 สินค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำากว่า
 ต้นทุนของสินค้าประเภทซ้ือมาขายไป สินค้าฝากขายท่ีเก็บเงินตามยอดขายของผู้จัดจำาหน่าย สินค้าสำาเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต 
 คำานวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก ต้นทุนของสินค้าประเภทอสังหาริมทรัพย์คำานวณโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ต้นทุนสินค้าประกอบ 
 ด้วยราคาทุนที่ซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน
 มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำาเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำาเป็นโดยประมาณในการขาย

(ฉ)	โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา

 โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาคือโครงการท่ีถืออสังหาริมทรัพย์ไว้ด้วยความตั้งใจในการพัฒนาเพื่อการขายในการดำาเนิน 
 ธุรกิจปกติ อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาแสดงในราคาทุนท่ีบวกด้วยสัดส่วนของกำาไรท่ีเหมาะสมหรือ มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับโดย 
 ประมาณแล้วแต่ราคาใดต่ำากว่า มูลค่าสุทธิที่จะได้รับคือราคาขายโดยประมาณหักด้วยต้นทุนที่เกิดขึ้นในการขาย
 ต้นทุนของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาประกอบด้วย ต้นทุนของแต่ละโครงการ รวมต้นทุนจากการได้มา ค่าใช้จ่ายใน 
 การพฒันา ตน้ทุนการกูยื้ม และ คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วขอ้ง  ตน้ทุนการกูยื้มซ่ึงกูม้าโดยเฉพาะเพือ่ใชใ้นโครงการอสงัหารมิทรพัย์ระหวา่ง 
 การพัฒนารวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกระทั่งการพัฒนาสำาเร็จ

(ช)	 ภาษีขายของสินค้าจากการขายฝาก
 บรษัิทบันทึกภาษีขายของสนิคา้จากการขายฝาก เมือ่บรษัิทสง่สนิคา้ให้ผูจ้ดัจำาหนา่ยและนำาสง่ภาษีขายให้กรมสรรพากร โดยบันทึกเป็น 
 สินทรัพย์หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน และบริษัทจะเรียกเก็บภาษีขายจากผู้จัดจำาหน่ายเมื่อผู้จัดจำาหน่ายขายสินค้าให้ลูกค้า

(ซ)	 เงินลงทุน
 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
 เงนิลงทุนในบรษัิทรว่มและบรษัิทยอ่ยในงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษัิท บันทึกบัญชีโดยใช้วธิรีาคาทุน สว่นการบันทึกบัญชีเงนิลงทุน 
 ในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสีย

 เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนอื่น
 ตราสารหนีแ้ละตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรพัย์ในความตอ้งการของตลาดซ่ึงถอืไวเ้พือ่คา้ จดัประเภทเป็นสนิทรพัย์หมุนเวยีนและแสดงใน 
 มูลค่ายุติธรรม กำาไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บันทึกในงบกำาไรหรือขาดทุน
 ตราสารหนี้ซึ่งกลุ่มบริษัทตั้งใจและสามารถถือจนครบกำาหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด เงินลงทุนที่จะถือจนครบ 
 กำาหนด แสดงในราคาทุนตดัจำาหนา่ยหักดว้ยขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุน ผลตา่งระหวา่งราคาทุนท่ีซ้ือมากบัมลูคา่ไถถ่อนของ 
 ตราสารหนี้จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - มากคน มากวาสนา
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)

 ตราสารหนี้และตราสารทุนซ่ึงเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากท่ีถือไว้เพ่ือค้าหรือตั้งใจถือไว้จนครบกำาหนด 
 จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงท่ี 
 ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่และผลตา่งจากสกลุเงนิตราตา่งประเทศของรายการท่ีเป็นตวัเงนิ บันทึกโดยตรงในสว่นของผูถ้อืหุ้น สว่น 
 ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน เมื่อมีการตัดจำาหน่ายเงินลงทุน 
 จะรับรู้ผลกำาไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรงเข้ากำาไรหรือขาดทุน ในกรณีท่ีเป็นเงินลงทุนประเภทท่ีมีดอก 
 เบี้ย จะต้องบันทึกดอกเบี้ยในกำาไรหรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
 เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า
 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสำาหรับหลักทรัพย์เพื่อค้าและหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้อ ณ วันที่รายงาน

	 การจำาหน่ายเงินลงทุน
 เม่ือมีการจำาหนา่ยเงนิลงทุน ผลตา่งระหว่างจำานวนเงนิสทุธท่ีิไดร้บัและมูลคา่ตามบัญชีและรวมถงึกำาไรหรอืขาดทุนสะสมจากการตรีาคา 
 หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น จะถูกบันทึกในกำาไรหรือขาดทุน
 ในกรณีที่กลุ่มบริษัทจำาหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคำานวณต้นทุนสำาหรับเงินลงทุนที่จำาหน่ายไปและ เงินลงทุนที่ยังถืออยู่ 
 ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด

(ฌ)	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่อสังหาริมทรัพย์ท่ีถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากมูลค่าท่ีเพิ่มขึ้นหรือท้ัง 
 สองอย่าง ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการบริหารงาน
 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า 
 ต้นทุนรวมคา่ใช้จา่ยทางตรงเพือ่ให้ไดม้าซ่ึงอสงัหารมิทรัพย์เพ่ือการลงทุน ตน้ทุนการกอ่สร้างท่ีกิจการกอ่สรา้งเองรวมถงึตน้ทุนวัตถดุบิ คา่แรง 
 ทางตรงและต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและรวมถึงต้นทุนการกู้ยืม
 คา่เสือ่มราคาจะบันทึกในกำาไรหรอืขาดทุน ซ่ึงคำานวณโดยวธิเีสน้ตรงตามอายุการให้ประโยชนโ์ดยประมาณของสนิทรพัย์แตล่ะรายการ  ประมาณ 
 การอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  20 - 40  ปี

(ญ)	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์

	 การรับรู้และการวัดมูลค่า
	 สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
 ราคาทุนรวมถงึตน้ทุนทางตรง ท่ีเกีย่วข้องกบัการไดม้าของสนิทรพัย์ ตน้ทุนของการกอ่สรา้งสนิทรพัย์ท่ีกจิการกอ่สรา้งเอง รวมถงึตน้ทุนของ 
 วสัด ุแรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ  ท่ีเกีย่วข้องกบัการจดัหาสนิทรพัย์เพ่ือให้สนิทรพัย์นัน้อยู่ในสภาพท่ีพรอ้มจะใช้งานไดต้ามความ 
 ประสงค ์สำาหรบัเครือ่งมอืท่ีควบคมุโดยลขิสทิธิซ์อฟตแ์วรซ่ึ์งไมส่ามารถทำางานไดโ้ดยปราศจากลขิสทิธิซ์อฟตแ์วรน์ัน้ให้ถอืวา่ ลขิสทิธิซ์อฟตแ์วร ์
 ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์
 สว่นประกอบของรายการท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณแ์ตล่ะรายการท่ีมีอายุการ ให้ประโยชน์ไมเ่ท่ากนัตอ้งบันทึก แตล่ะสว่นประกอบท่ีมนียั 
 สำาคัญแยกต่างหากจากกัน
 กำาไรหรอืขาดทุนจากการจำาหนา่ยท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ ์คอืผลตา่งระหวา่งสิง่ตอบแทนสทุธท่ีิไดร้บัจากการจำาหนา่ยกบัมูลคา่ตามบัญชีของ 
 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้อื่นในกำาไรหรือขาดทุน

	 การจัดประเภทไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
 เม่ือมกีารเปลีย่นแปลงการใช้งานจากอสงัหารมิทรพัย์ท่ีมีไวใ้ช้งานไปยังอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทุน ตอ้งวดัมลูคา่อสงัหารมิทรพัย์นัน้ 
 ใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมและจัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงอยู่ระหว่างการก่อสร้างเพื่อใช้เป็น 
 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในอนาคตวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  หากเกิดกำาไรจากการวัดมูลค่าใหม่ซ่ึงเป็นการกลับรายการผล 
 ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์ท่ีเคยบันทึกไว ้จำานวนท่ีเพิม่ข้ึนให้รบัรูใ้นกำาไรหรอืขาดทุนในสว่นท่ีไม่เกนิกวา่จำานวนท่ีทำาให้มูลคา่ 
 ตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์กลับไปเท่ากับมูลค่าที่ควรจะเป็น
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รายงานประจำาปี 2559

 ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
 ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไป 
 ไดค้อ่นข้างแนท่ี่กลุม่บริษัทจะไดรั้บประโยชนเ์ชิงเศรษฐกจิในอนาคตจากรายการนัน้ และสามารถวดัมูลคา่ตน้ทุนของรายการนัน้ไดอ้ย่าง 
 น่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจำาหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบำารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ี 
 เกิดขึ้นเป็นประจำาจะรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

	 ค่าเสื่อมราคา
 ค่าเสื่อมราคาคำานวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการ 
 เปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
 คา่เสือ่มราคาบันทึกเป็นคา่ใช้จา่ยในกำาไรหรอืขาดทุน คำานวณโดยวธิเีสน้ตรงตามเกณฑอ์ายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสว่นประกอบ 
 ของสินทรัพย์แต่ละรายการ ยกเว้นเครื่องคอมพิวเตอร์คำานวณตามวิธีผลรวมจำานวนปี ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ 
 แสดงได้ดังนี้
 อาคารและค่าปรับปรุงสถานที่  20 - 50 ปี
 เครื่องใช้สำานักงาน 3 - 5 ปี
 เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 5 ปี
 ยานพาหนะ  5 ปี
 กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
 วธิกีารคดิคา่เสือ่มราคา อายกุารให้ประโยชนข์องสนิทรพัย์ และมลูคา่คงเหลอื ถกูทบทวนอย่างนอ้ยท่ีสดุทุกสิน้รอบปีบัญชี และปรบัปรงุ 
 ตามความเหมาะสม

(ฎ)	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 ค่าความนิยม
 ค่าความนยิมท่ีเกดิจากการซ้ือกจิการของบรษัิทย่อยรบัรูใ้นสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน การรบัรู้มลูคา่เร่ิมแรกของคา่ความนยิม ไดอ้ธบิายในหมายเหต ุ
 ข้อ 3 (ก) ภายหลังจากการรับรู้เริ่มแรก ค่าความนิยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 
 
	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	ๆ
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ ที่กลุ่มบริษัทซื้อมาและมีอายุการใช้งานจำากัด ได้แก่ เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ฐานข้อมูลลูกค้า แสดงใน 
 ราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

	 รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ
 รายจา่ยภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรูเ้ป็นสนิทรพัยเ์มือ่กอ่ให้เกดิประโยชนเ์ชิงเศรษฐกจิในอนาคต โดยรวมเป็นสนิทรพัยท่ี์สามารถระบุ 
 ได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่น รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภายในรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

	 ค่าตัดจำาหน่าย
 ค่าตัดจำาหน่ายคำานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจำานวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ

 ค่าตัดจำาหนา่ยรบัรูใ้นกำาไรหรอืขาดทุนโดยวิธเีสน้ตรงซ่ึงโดยสว่นใหญจ่ะสะท้อนรปูแบบท่ีคาดวา่จะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกจิในอนาคต 
 จากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยเริ่มตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์ 
 นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์
 ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สำาหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้
 ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 10 ปี
 เครื่องหมายการค้า 10 ปี
 ลิขสิทธิ์ฐานข้อมูลลูกค้า 10 ปี

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - ความใกล้ชิด ย่อมนำามาซึ่งความเข้าใจและผลงานที่ดี
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)

 วธิกีารตดัจำาหนา่ย ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน ์และมลูคา่คงเหลอื จะไดร้บัการทบทวนทุกสิน้รอบปีบัญชีและปรบัปรงุตามความ 
 เหมาะสม

(ฏ)	 สิทธิการเช่า
 สิทธิการเช่าวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุน  และค่าตัดจำาหน่ายคำานวณรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการเช่า

(ฐ)	 การด้อยค่า
 ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะ 
 ทำาการประมาณมลูคา่สนิทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดร้บัคนื สำาหรบัคา่ความนยิมและสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไมท่ราบแนน่อน 
 หรือยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน 
 ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชี ของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่ 
 จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำาไรหรือขาดทุน เว้นแต่เม่ือมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มของ 
 สินทรัพย์ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้จะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น 
 เมือ่มกีารลดลงในมูลคา่ยุตธิรรมของสนิทรัพย์ทางการเงนิเผือ่ขาย ซ่ึงไดบั้นทึกในสว่นของผูถ้อืหุ้น และมคีวามชัดเจนวา่สนิทรพัย์ดงักลา่ว 
 มกีารดอ้ยคา่ ยอดขาดทุนซ่ึงเคยบันทึกในสว่นของผูถ้อืหุ้นจะถกูบันทึกในกำาไรหรอืขาดทุนโดยไมต่อ้งปรบักบัยอดสนิทรพัย์ทางการเงนิ 
 ดงักลา่ว ยอดขาดทุนท่ีบันทึกในกำาไรหรอืขาดทุนเป็นผลตา่งระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือกบัมูลคา่ยุตธิรรมในปัจจบัุนของสนิทรพัย์ หักขาดทุน 
 จากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในกำาไรหรือขาดทุน

	 การคำานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
 มลูคา่ท่ีคาดวา่จะไดร้บัคนืของหลกัทรพัย์ท่ีถอืไวจ้นกว่าจะครบกำาหนดท่ีบันทึกโดยวิธรีาคาทุนตดัจำาหนา่ย คำานวณโดยการหามลูคา่ปัจจบัุนของ 
 ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินสำาหรับหลักทรัพย์เผื่อขาย คำานวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม
 มลูคา่ท่ีคาดวา่จะไดร้บัคนืของสนิทรพัยท่ี์ไมใ่ชส่นิทรพัย์ทางการเงนิ หมายถงึ มูลคา่จากการใชข้องสนิทรพัยห์รือมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัย์หัก 
 ตน้ทุนในการขายแลว้แตมู่ลคา่ใดจะสงูกวา่ ในการประเมินมลูคา่จากการใช้ของสนิทรพัย์  ประมาณการกระแสเงนิสดท่ีจะไดร้บัในอนาคตจะคดิลด 
 เป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำานึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและ 
 ความเสีย่ง ท่ีมตีอ่สนิทรพัย์สำาหรบัสนิทรพัย์ท่ีไม่กอ่ให้เกดิกระแสเงนิสดรบัโดยอิสระจากสนิทรพัย์อืน่ จะพจิารณามูลคา่ท่ีคาดวา่จะไดร้บั 
 คืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

	 การกลับรายการด้อยค่า
 ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์ทางการเงนิจะถกูกลบัรายการ เม่ือมูลคา่ท่ีคาดวา่จะไดร้บัคนืเพ่ิมข้ึนในภายหลงั และการเพิม่ข้ึนนัน้สมัพนัธ ์
 โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยคา่ท่ีเคยรบัรูใ้นกำาไรหรอืขาดทุน สำาหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิท่ีบันทึกโดยวธิรีาคาทุนตดัจำาหนา่ยและตราสารหนี ้
 ท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย การกลบัรายการจะถกูบันทึกในกำาไรหรอืขาดทุน สว่นสนิทรพัย์ทางการเงนิท่ีเป็นตราสารทุนท่ีจดัประเภท 
 เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
 ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของคา่ความนยิมจะไมมี่การปรบัปรงุกลบัรายการ ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท่ี์ไม่ใชส่นิทรพัย์ทางการ 
 เงินอื่นๆ ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูก 
 กลบัรายการ หากมีการเปลีย่นแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการคำานวณมลูคา่ท่ีคาดวา่จะไดร้บัคนื ขาดทุนจากการดอ้ยคา่จะถกูกลบัรายการ 
 เพียงเท่าท่ีมูลคา่ตามบัญชีของสนิทรัพย์ไมเ่กนิกวา่มลูคา่ตามบัญชีภายหลงัหักคา่เสือ่มราคาหรอืคา่ตดัจำาหนา่ย เสมือนหนึง่ไมเ่คยมกีาร 
 บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

(ฑ)	 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
 หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบันทึกเริ่มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวกับการเกิดหนี้สิน ภายหลังจากการบันทึกหนี้สินท่ีมีภาระ 
 ดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจำาหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อครบกำาหนดไถ่ถอนจะบันทึกในกำาไร 
 หรือขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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(ฒ)	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

(ณ)	 ผลประโยชน์ของพนักงาน

	 โครงการสมทบเงิน
 ภาระผกูพนัในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงนิจะถกูรบัรูเ้ป็นคา่ใช้จา่ยพนกังานในกำาไรหรอืขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ำางานให้กบั 
 กิจการ การสมทบเงินล่วงหน้าจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์หากได้รับคืนเป็นเงินสดหรือหักจากการจ่ายในอนาคต
 
 โครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้
 ภาระผกูพนัสทุธขิองกลุม่บรษัิทจากโครงการผลประโยชนท่ี์กำาหนดไวถ้กูคำานวณแยกตา่งหากเป็นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์ใน 
 อนาคตท่ีเกิดจากการทำางานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็น 
 มูลค่าปัจจุบัน 
 การคำานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้นั้นจัดทำาโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นประจำา โดยวิธี 
 คิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ 
 ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ท่ีกำาหนดไว้สุทธิ กำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะ 
 ถูกรับรู้รายการในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที กลุ่มบริษัทกำาหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิด 
 ลดท่ีใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยคำานึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกำาหนดไว้ 
 สทุธซ่ึิงเป็นผลมาจากการสมทบเงนิและการจา่ยชำาระผลประโยชน ์ดอกเบ้ียจา่ยสทุธแิละคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วข้องกบัโครงการผลประโยชน ์
 รับรู้รายการในกำาไรหรือขาดทุน 
 เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องกับการบริการ 
 ในอดีต หรือ กำาไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนทันที กลุ่มบริษัทรับรู้กำาไรและขาดทุนจากการจ่าย 
 ชำาระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
 
 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
 ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการทำางานของพนักงาน 
 ในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ซ่ึงผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกำาไรหรือ 
 ขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

	 ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
 ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่งต่อไปนี้ เกิดขึ้นก่อน เมื่อกลุ่มบริษัทไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอการให้ผล 
 ประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเมื่อกลุ่มบริษัทรับรู้ต้นทุนสำาหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า  
 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะถูกคิดลดกระแสเงินสด

	 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำางานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำาระ หากกลุ่มบริษัท 
 มีภาระผูกพัน ตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนมุานท่ีจะตอ้งจา่ยอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนกังานไดท้ำางานให้ในอดตีและภาระผกูพนั 
 นี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

(ด)	 ประมาณการหนี้สิน
 ประมาณการหนีส้นิจะรบัรูก้ต็อ่เมือ่กลุม่บรษัิทมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพันจากการอนมุานท่ีเกดิข้ึนในปัจจบัุนอันเป็นผลมาจาก 
 เหตุการณ์ในอดีต ซึ่งสามารถประมาณจำานวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิง 
 เศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำาระภาระหนี้สินดังกล่าวประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดย 
 ใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำานึงถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำานวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลา และ 
 ความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สินประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - มองกระจกที่มีปรอท จะไม่เห็นอะไรอื่น…….นอกจากตัวเอง
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(ต)	 รายได้
 รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายอื่นๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า และส่วนลดพิเศษ
 การขายสินค้า
 รายไดร้บัรูใ้นกำาไรหรอืขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสนิคา้ท่ีมนียัสำาคญัไปให้กบัผูซ้ื้อแลว้ และจะไมร่บัรู ้
 รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าท่ีขายไปแล้วนั้น หรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนัยสำาคัญในการได้รับประโยชน์เชิง 
 เศรษฐกิจจาก  การขายสินค้าหรือให้้บริการนั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจำานวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็น 
 ไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า

	 โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 เมือ่สญัญาเป็นไปตามเกณฑส์ำาหรบัการขายสนิคา้ หรอืถา้อำานาจในการควบคมุ ความเสีย่ง และผลตอบแทนท่ีมนียัสำาคญัของความเป็น 
 เจ้าของของงานระหว่างก่อสร้างถูกโอนให้กับผู้ซื้อ ในคราวเดียว เช่น เมื่อก่อสร้าง เสร็จ หรือ หลังการส่งมอบ ในกรณีนี้รายได้จะรับรู้
 เมื่อเป็นไปตามเกณฑ์ การขายสินค้าและบริการดังกล่าวข้างต้น

	 รายได้ค่าเช่า
 รายได้ค่าเช่าจากอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทุนรบัรูใ้นกำาไรหรอืขาดทุนโดยวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า คา่ใช้จา่ยเริม่แรกท่ีเกดิข้ึนเป็นการ 
 เฉพาะเพือ่ให้เกดิสญัญาเช่ารบัรูเ้ป็นสว่นหนึง่ของคา่เช่าท้ังสิน้ตามสญัญา  คา่เช่าท่ีอาจเกดิข้ึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบัญชซึีง่คา่เช่านัน้ 
 เกิดขึ้น

	 เงินปันผลรับ
 เงินปันผลรับบันทึกในกำาไรหรือขาดทุนในวันที่บริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล

	 ดอกเบี้ยรับ
 ดอกเบี้ยรับบันทึกในกำาไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

(ถ)	 ต้นทุนทางการเงิน
 ตน้ทุนทางการเงนิประกอบดว้ยดอกเบ้ียจา่ยของเงนิกูยื้มและคา่ใช้จา่ยในทำานองเดยีวกนับันทึกในกำาไรหรอืขาดทุนในงวดท่ีคา่ใชจ้า่ยดงั 
 กล่าวเกิดขึ้น
 ต้นทุนการกู้ยืมท่ีไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพย์ท่ีเข้าเงื่อนไข รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน โดยใช้วิธีอัตรา 
 ดอกเบี้ยที่แท้จริง
 
(ท)	 สัญญาเช่าดำาเนินงาน	
 รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานบันทึกในกำาไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 
 ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนต้องนำามารวมคำานวณจำานวนเงินข้ันต่ำาท่ีต้องจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยันการ 
 ปรับค่าเช่า

(ธ)	 ภาษีเงินได้
 ค่าใช้จา่ยภาษีเงนิไดส้ำาหรบัปีประกอบดว้ยภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจบัุนและภาษีเงนิไดร้อการตดับัญช ีภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจบัุนและภาษีเงนิได ้
 รอการตดับัญชีรบัรูใ้นกำาไรหรอืขาดทุนเวน้แตใ่นสว่นท่ีเกีย่วกบัรายการท่ีเกีย่วข้องในการรวมธรุกจิ หรอื รายการท่ีรบัรูโ้ดยตรงในสว่นของผูถ้อืหุ้น 
 หรือกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
 ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชำาระหรือได้รับชำาระ โดยคำานวณจากกำาไรหรือขาดทุนประจำาปีท่ีต้องเสียภาษี  
 โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ
 ภาษีเงนิไดร้อการตดับัญชีบันทึกโดยคำานวณจากผลแตกตา่งช่ัวคราวท่ีเกดิข้ึนระหว่างมูลคา่ตามบัญชีของสนิทรพัย์และหนีส้นิและจำานวนท่ีใช้ 
 เพือ่ความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญชีจะไมถ่กูรบัรูเ้ม่ือเกดิจากผลแตกตา่งช่ัวคราวตอ่ไปนี ้การรบัรูค้า่ความนยิมในครัง้แรก  
 การรบัรูส้นิทรพัย์หรอืหนีส้นิในครัง้แรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไมใ่ช่การรวมธรุกจิและรายการนัน้ไม่มีผลกระทบตอ่กำาไรขาดทุนทางบัญชีหรอืทางภาษี  
 และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้ 
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 การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการ ตัดบัญชีต้องสะท้อนถึง ผลกระทบทางภาษีที่จะเกิด จากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับ 
 ผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำาระหนี้สิน ตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน
 ภาษีเงนิไดร้อการตดับัญชีวดัมลูคา่โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชกั้บผลแตกตา่งช่ัวคราวเมือ่มีการกลบัรายการโดยใช้อัตราภาษีท่ีประกาศใช้หรอื 
 ที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
 ในการกำาหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องคำานึงถึงผลกระทบของสถานการณ ์
 ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทำาให้จำานวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องชำาระ  กลุ่มบริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่าย 
 เพียงพอสำาหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี  
 และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับ 
 เหตุการณ์ในอนาคต  ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทำาให้กลุ่มบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ 
  การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
 สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับัญชีและหน้ีสนิภาษีเงนิไดร้อการตดับัญชีสามารถหักกลบไดเ้มือ่กจิการมสีทิธติามกฎหมายท่ีจะนำาสนิทรพัย์ 
 ภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจบัุนมาหักกลบกบัหนีส้นิภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจบัุนและภาษี เงนิไดน้ีป้ระเมินโดยหนว่ยงานจดัเกบ็ภาษีหนว่ยงาน 
 เดยีวกนัสำาหรบัหนว่ยภาษีเดยีวกนัหรือหนว่ยภาษีตา่งกนั สำาหรบัหนว่ยภาษีตา่งกนันัน้กจิการมคีวามตัง้ใจจะจา่ยชำาระหนีส้นิและสนิทรพัย์ 
 ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำาระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
 สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับัญชีจะบันทึกตอ่เมือ่มคีวามเป็นไปไดค้อ่นข้างแนน่อนว่ากำาไรเพือ่เสยีภาษีในอนาคตจะมจีำานวนเพยีงพอ 
 กบัการใช้ประโยชนจ์ากผลแตกตา่งช่ัวคราวดงักลา่ว สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับัญชจีะถกูทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถกูปรบั 
 ลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

(น)	 กำาไรต่อหุ้น
 กลุ่มบริษัทแสดงกำาไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน คำานวณโดยการหารกำาไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ด้วยจำานวนหุ้นสามัญ 
 ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักที่ออกจำาหน่ายระหว่างปีปรับปรุงด้วยจำานวนหุ้นสามัญที่ซื้อคืน

(บ)	 รายงานทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน
 ผลการดำาเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานกรรมการบริหารของกลุ่มบริษัท (ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงาน)  
 จะแสดงถึงรายการท่ีเกดิข้ึนจากสว่นงานดำาเนนิงานนัน้โดยตรงรวมถงึรายการท่ีไดร้บัการปันสว่นอย่างสมเหตสุมผล รายการท่ีไม่สามารถ 
 ปันส่วนได้ส่วนใหญ่เป็นรายการทรัพย์สินและหนี้สินองค์กร และค่าใช้จ่าย สำานักงานใหญ่

4	 การได้มาซึ่งบริษัทย่อยและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการมีมติให้บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มเติมของบริษัทร่วม 
 ของกลุ่มบริษัท บริษัท ไหมทอง จำากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายเสื้อผ้าสำาเร็จรูป ในสัดส่วนเพิ่มเติมจำานวนร้อยละ 25.24 จากการที่ 
 บริษัท ไหมทอง จำากัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 25 ล้านบาท เป็น 140 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มเติมจำานวน 1.15 ล้านหุ้น 
 เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาหุ้นละ 100 บาท และมีผู้ถือหุ้นบางรายสละสิทธิหุ้นเพิ่มทุน บริษัท ไหมทอง จำากัด จึงจัดสรรหุ้นเพิ่ม 
 ทุนท่ีเหลือให้กับผู้ถือหุ้นเดิมรายอ่ืน บริษัทจึงได้สิทธิลงทุนเพิ่มในสัดส่วนเดิม และได้สิทธิในหุ้นเพิ่มทุนจากการสละสิทธิของผู้ถือหุ้น 
 เดิมบางราย ดังนั้นทำาให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 27.90 เป็นร้อยละ 53.14 ของทุนที่ออกทั้งหมดของบริษัท ไหมทอง 
 จำากัด จำานวนเงินรวมทั้งสิ้น 67.43 ล้านบาท จากการเรียกชำาระค่าหุ้นจำานวนเงิน 33.71 ล้านบาท ในวันที่ 8 กันยายน 2558 จำานวน 
 เงิน 16.86 ล้านบาท ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 และงวดสุดท้ายจำานวนเงิน 16.86 ล้านบาท ซึ่งยังไม่มีการเรียกชำาระ
 การไดม้าซ่ึงบรษัิท ไหมทอง จำากดั จากการซ้ือหุ้นสามัญเพิม่เตมิดงักลา่ว ถอืเป็นการรวมธรุกจิท่ีดำาเนนิการสำาเรจ็เป็นข้ันๆ ตามท่ีกำาหนดใน 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ กลุ่มบริษัทต้องวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ถืออยู่ในบริษัท ไหมทอง จำากัด  
 (รอ้ยละ  27.9) กอ่นหนา้การซ้ือหุ้นสามญัใหม่โดยใช้มูลคา่ยุตธิรรม ณ วันท่ีซ้ือ อย่างไรก็ตาม ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม  2558 กลุม่บรษัิทประเมนิมูลคา่ 
 ยุติธรรมของมูลค่าหุ้นก่อนหน้าการซ้ือหุ้นสามัญใหม่เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นดังกล่าวเป็นศูนย์ เนื่องจาก 
 มูลค่าของหนี้สินสุทธิมีจำานวนมากกว่ามูลค่าของกิจการ ท้ังนี้ กลุ่มบริษัทไม่ได้รับรู้ผลของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงิน 
 ลงทุนในบริษัท ไหมทอง  จำากัด ก่อนการเปลี่ยนแปลงสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยเพิ่มเติมตามส่วนได้เสียที่ถืออยู่เดิม จึงไม่ได้ 
 รับรู้ผลต่างที่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า ยุติธรรม ณ วันที่ซื้อ ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - ความคิดสร้างสรรค์คือ พื้นฐานสำาคัญของผู้ประกอบการค้า
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5	 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำางบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หากกลุ่มบริษัทมีอำานาจ
 ควบคมุหรอืควบคมุรว่มกนัท้ังทางตรงและทางอ้อมหรอืมีอิทธพิลอย่างมีสาระสำาคญัตอ่บุคคลหรอืกจิการในการตดัสนิใจทางการเงนิและ
 การบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสำาคัญเดียวกันกับบุคคล
 หรือกิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ
 ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับรษัิทรว่มและบรษัิทย่อยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ 12 และ 13 สำาหรบัความสมัพันธก์บัผูบ้รหิารสำาคญั
 และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น มีดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ
ประเทศที่จัดตั้ง

/สัญชาติ
บริษัทถือหุ้น
(ร้อยละ)

ชื่อกิจการ

 ผู้บริหารสำาคัญ

 

 บรษัิท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้จำากดั (มหาชน)

 

 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำากัด

 

 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำากัด (มหาชน)

 

 บริษัท ดับเบิ้ลยู บี อาร์ อี จำากัด

 Amis Du Monde SARL

 บริษัท ไหมทอง จำากัด

 Nanan Cambo Solution Co., Ltd.

 Canchana International Co., Ltd.

 บริษัท บุญ แคปปิตอลโฮลดิ้ง จำากัด

 บริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำากัด

 บรษัิท อินเตอรเ์นช่ันแนลเลทเธอร ์แฟช่ัน จำากดั

 บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำากัด

 (เดิมช่ือ บริษัทไทยซีคอม พิทักษ์กิจจำากัด)

 บริษัท ร่วมอิสสระ จำากัด

 บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ คาร์ จำากัด

 บริษัท ร่วมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำากัด

 บริษัทไทเกอร์ ดิสทริบิวช่ัน แอนด์ โลจิสติคส์ จำากัด 

 บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำากัด 

 บริษัท โอ ซี ซี จำากัด (มหาชน)

 บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำากัด

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ฝรั่งเศส

ไทย

กัมพูชา

กัมพูชา

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

 -

 

 9.97

   

  9.00 

 

 10.19

 

 99.99

 81.92

 58.16

 49.00

 40.00

 32.00

 30.00

 28.00

 25.50

 

 25.00

 25.00

 25.00

 19.90

 19.90

 19.73

 19.58

บุคคลท่ีมีอำานาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการและ

ควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

ท้ังนี ้รวมถงึกรรมการของกลุม่บรษัิท (ไมว่า่จะทำาหนา้ท่ีในระดบั

บริหารหรือไม่)

เป็นผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ในบรษัิท ถอืหุ้นร้อยละ22.50 มีผูถ้อืหุ้นและ

มีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 9.50 มีผู้ถือหุ้นและ

มีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน 

เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 8.50 มีผู้ถือหุ้นและมีผู้บริหารบาง

ส่วนร่วมกัน

เป็นบริษัทย่อย และมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

เป็นบริษัทย่อย 

เป็นบริษัทย่อย และมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

เป็นบริษัทร่วม และมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

เป็นบริษัทร่วม และมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

เป็นบริษัทร่วม และมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

เป็นบริษัทร่วม และกรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว

ที่ใกล้ชิดของผู้บริหาร

เป็นบริษัทร่วม และมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

เป็นบริษัทร่วม และกรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว

ที่ใกล้ชิดของผู้บริหาร

เป็นบริษัทร่วม และมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

เป็นบริษัทร่วม 

เป็นบริษัทร่วม และมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

เป็นผูถ้อืหุ้นในบรษัิทรอ้ยละ 0.60 และมผีูบ้รหิารบางสว่นรว่มกนั

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน
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ลักษณะความสัมพันธ
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/สัญชาติ
บริษัทถือหุ้น
(ร้อยละ)

ชื่อกิจการชื่อกิจการ

 บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล แลบบอราทอรีส จำากัด

 บริษัท บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ จำากัด

 บริษัท เค.คอมเมอร์เชียล แอนด์ 

   คอนสตรัคชั่น จำากัด

 บริษัท เจนเนอร์รัลกลาส จำากัด

 บริษัท ดีเอฟ อินเตอร์ จำากัด 

 บริษัท ไทซันฟูดส์ จำากัด 

 บริษัท ไทย คิวบิค เทคโนโลยี จำากัด

 บริษัท แหลมฉบัง คลังสินค้า จำากัด 

 บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำากัด

 International Commercial Coordination 

   (Hong Kong) Ltd.

 บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำากัด (มหาชน)

 บริษัท ร่วมประโยชน์ จำากัด

 บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด

 บริษัท สหนำา เท็กซ์ไทล์ จำากัด

 Tiger MK Logistics (Myanmar) Co., Ltd.

 บริษัท แพนแลนด์ จำากัด 

 บริษัท บีเอ็นซี เรียลเอสเตท จำากัด

 บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำากัด 

 บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำากัด

 บริษัท วิจัยและพัฒนา สหโอซูก้า เอเชีย จำากัด 

 บริษัท ไทยกุลแซ่ จำากัด

 บริษัท ชิเซโด้ โปรเฟสช่ันแนล (ไทยแลนด์) จำากัด

 บริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จำากัด

 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล  

   เอนเตอร์ไพรส์ จำากัด (มหาชน)

 บริษัท ราชาอูชิโน จำากัด

 บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จำากัด

 บริษัท แชมปเอช จำากัด

 บริษัท ที.ยู.ซี. อีลาสติค จำากัด

 บริษัท เทรชเชอร์ ฮิลล์ จำากัด

 บริษัท มอร์แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย) จำากัด

 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำากัด

 บริษัท ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จำากัด

 บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำากัด

 บริษัท ไทยชิกิโบ จำากัด

 บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำากัด (มหาชน)

 บริษัท ธนูลักษณ์ จำากัด (มหาชน)

 บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำากัด

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ฮ่องกง

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

เมียนมาร์

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

 19.56

 19.55

 19.50

 19.50

 19.00

 19.00

 19.00

 19.00

 19.00

 19.00

 18.91

 18.56

 18.00

 18.00

 18.00

 16.67

 16.67

 16.48

 16.41

 16.33

 16.00

 15.00

 15.00

 14.61

 13.59

 12.76

 12.50

 12.00

 12.00

 12.00

 12.00

 12.00

 12.00

 11.74

 11.30

 11.09

 10.77

เป็นผูถ้อืหุ้นในบรษัิทรอ้ยละ 1.10 และมผีูบ้รหิารบางสว่นรว่มกนั

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

กรรมการบางสว่นเป็นสมาชิกในครอบครวั ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้รหิาร

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

กรรมการบางสว่นเป็นสมาชิกในครอบครวั ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้รหิาร

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

กรรมการบางสว่นเป็นสมาชิกในครอบครวัท่ีใกลชิ้ดของผูบ้รหิาร

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

กรรมการบางสว่นเป็นสมาชิกในครอบครวัท่ีใกลชิ้ดของผูบ้รหิาร

กรรมการบางสว่นเป็นสมาชิกในครอบครวัท่ีใกลชิ้ดของผูบ้รหิาร

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 3.40 และบริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

กรรมการบางสว่นเป็นสมาชิกในครอบครวัท่ีใกลชิ้ดของผูบ้รหิาร



ลักษณะความสัมพันธ
ประเทศที่จัดตั้ง

/สัญชาติ
บริษัทถือหุ้น
(ร้อยละ)

ชื่อกิจการ
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บร�ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน

 บริษัท ไทยอาราอิ จำากัด

 บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำากัด

 บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำากัด (มหาชน)

 บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำากัด (มหาชน) 

 บริษัท ไข่ ไอ.ที. เซอร์วิส จำากัด 

 บริษัท ยู ซี ซี อูเอะชิม่า คอฟฟี 

   (ประเทศไทย) จำากัด

 บริษัท ไทยทาคายา จำากัด

 บริษัท โทเทิลเวย์อิมเมจ จำากัด

 บริษัท อี.พี.เอฟ. จำากัด

 บริษัท เค.ที.วาย. อินดัสทรี จำากัด

 บริษัท แดรี่ไทย จำากัด 

 บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำากัด

 บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

 บริษัท บีเอ็นซี แม่สอด จำากัด

 บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำากัด

 บริษัท สห ลอว์สัน จำากัด

 บริษัท เจ แอนด์ พี (ประเทศไทย) จำากัด

 บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำากัด

 บริษัท ซันร้อยแปด จำากัด 

 บริษัท จาโนเม่ (ประเทศไทย) จำากัด

 บริษัท ไทย บุนกะ แฟชั่น จำากัด

 บริษัท ไทยสเตเฟล็กซ์ จำากัด

 บรษัิท มอลเท็นเอเซีย โพลเิมอร์โปรดกัส ์ จำากดั

 บริษัท เส-นอร์สห โลจิสติกส์ จำากัด (เดิม

   ชื่อ บริษัท เค อาร์ เอส ลอจิสติคส์ จำากัด)

 บริษัท สหเซวา จำากัด

 บริษัท สหชลผลพืช จำากัด

 บริษัท เอสอาร์พี นานาไซ จำากัด

 บริษัท มอลเทน (ไทยแลนด์) จำากัด

 บริษัท ทรัพย์สินสหพัฒน์ จำากัด

 บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำากัด

 บริษัท ประชาอาภรณ์ จำากัด (มหาชน)

 บริษัท ไทยวาโก้ จำากัด (มหาชน)

 บริษัท ไทยมอนสเตอร์ จำากัด

 บริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำากัด

 บรษัิท ฮูเวอร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำากดั 

 บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำากัด

 บริษัท ไทยอรุซ จำากัด

 บริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จำากัด

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

 10.75

 10.71

 10.64

 10.43

 10.00

 10.00

 10.00

 10.00

 10.00

 9.93

 9.13

 9.12

 9.00

 9.00

 9.00

 9.00

 9.00

 9.00

 8.25

 8.00

 8.00

 8.00

 7.80

 7.75

 7.03

 6.50

 6.33

 6.00

 5.75

 5.33

 5.25

 5.09

 5.00

 5.00

 4.75

 4.17

 4.17

 4.00

กรรมการบางสว่นเป็นสมาชิกในครอบครวัท่ีใกลชิ้ดของผูบ้รหิาร

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

กรรมการบางสว่นเป็นสมาชิกในครอบครวัท่ีใกลชิ้ดของผูบ้รหิาร

กรรมการบางสว่นเป็นสมาชิกในครอบครวัท่ีใกลชิ้ดของผูบ้รหิาร

กรรมการบางสว่นเป็นสมาชิกในครอบครวัท่ีใกลชิ้ดของผูบ้รหิาร

กรรมการบางสว่นเป็นสมาชิกในครอบครวัท่ีใกลชิ้ดของผูบ้รหิาร

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

กรรมการบางสว่นเป็นสมาชิกในครอบครวัท่ีใกลชิ้ดของผูบ้รหิาร

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

กรรมการบางสว่นเป็นสมาชิกในครอบครวัท่ีใกลชิ้ดของผูบ้รหิาร

กรรมการบางสว่นเป็นสมาชิกในครอบครวัท่ีใกลชิ้ดของผูบ้รหิาร

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

กรรมการบางสว่นเป็นสมาชิกในครอบครวัท่ีใกลชิ้ดของผูบ้รหิาร

กรรมการบางสว่นเป็นสมาชิกในครอบครวัท่ีใกลชิ้ดของผูบ้รหิาร

กรรมการบางสว่นเป็นสมาชิกในครอบครวัท่ีใกลชิ้ดของผูบ้รหิาร

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน 

กรรมการบางสว่นเป็นสมาชิกในครอบครวัท่ีใกลชิ้ดของผูบ้รหิาร

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

เป็นผูถ้อืหุ้นในบรษัิทรอ้ยละ 3.80 และมผีูบ้รหิารบางสว่นรว่มกนั

กรรมการบางสว่นเป็นสมาชิกในครอบครวัท่ีใกลชิ้ดของผูบ้รหิาร

กรรมการบางสว่นเป็นสมาชิกในครอบครวัท่ีใกลชิ้ดของผูบ้รหิาร

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

กรรมการบางสว่นเป็นสมาชิกในครอบครวัท่ีใกลชิ้ดของผูบ้รหิาร

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

กรรมการบางสว่นเป็นสมาชิกในครอบครวัท่ีใกลชิ้ดของผูบ้รหิาร
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ลักษณะความสัมพันธ
ประเทศที่จัดตั้ง

/สัญชาติ
บริษัทถือหุ้น
(ร้อยละ)

ชื่อกิจการ

  บริษัท ราชสีมาชอปปิงคอมเพล็กซ์ จำากัด 

 บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำากัด

 บริษัท ศรีราชา เอวิเอชั่น จำากัด

 บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์

 ดิสทริบิวชั่น จำากัด

 บริษัท ไทยแน็กซิส จำากัด

 บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)

 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)

 บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำากัด (มหาชน)

 บริษัท เค้ก แอนด์ เบเกอรี่ จำากัด

 บริษัท แคน จำากัด 

 บริษัท โคราชวัฒนา จำากัด 

 บริษัท ซันแอนด์แซนด์ จำากัด 

 บริษัท ปากน้ำาโพวัฒนา จำากัด 

 บริษัท มหาราชพฤกษ์ จำากัด 

 บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิส จำากัด

 บริษัท สุขทรรศน์ จำากัด 

 บริษัท สหเอเซียแปซิฟิค จำากัด

 บริษัท อินทนิลเชียงใหม่ จำากัด

 บริษัท อินเตอร์เซ้าท์ จำากัด

 บริษัท อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. จำากัด

 บริษัท ไลอ้อนเซอร์วิส จำากัด

 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คิวริตี้ ฟุตแวร์ จำากัด

 บริษัท ไดโอส (ไทยแลนด์) จำากัด

 บริษัท เอส.ที. (ประเทศไทย) จำากัด

 บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล คอมเมอร์เชียล 

 โคออร์ดิเนชั่น จำากัด

 บริษัท ซิลเวอร์เรน จำากัด

 บริษัท ศรีราชา บีเอสซี โบว์ลิ่ง จำากัด 

 บริษัท ไทย วัน มอลล์ จำากัด

 SSJ PTE LTD.

 บริษัท ไทยคามาย่า จำากัด (1)

 บริษัท 4 พีเพิล ฟูดส์ จำากัด(2)

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

สิงคโปร์

ไทย

ไทย

 4.00

 3.71

 3.64

 3.50

 3.38

 2.28

 2.03

 1.30

 0.79

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

กรรมการบางสว่นเป็นสมาชิกในครอบครวัท่ีใกลชิ้ดของผูบ้รหิาร

กรรมการบางสว่นเป็นสมาชิกในครอบครวัท่ีใกลชิ้ดของผูบ้รหิาร

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

กรรมการบางสว่นเป็นสมาชิกในครอบครวัท่ีใกลชิ้ดของผูบ้รหิาร

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

กรรมการบางสว่นเป็นสมาชิกในครอบครวัท่ีใกลชิ้ดของผูบ้รหิาร

กรรมการบางสว่นเป็นสมาชิกในครอบครวัท่ีใกลชิ้ดของผูบ้รหิาร

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน 

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน 

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

กรรมการบางสว่นเป็นสมาชิกในครอบครวัท่ีใกลชิ้ดของผูบ้รหิาร

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

บริษัทถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำากัด

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

กรรมการบางสว่นเป็นสมาชิกในครอบครวัท่ีใกลชิ้ดของผูบ้รหิาร

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

บริษัทมีผู้บริหารบางส่วนร่วมกัน

 (1) บริษัท ไทยคามาย่า จำากัด ไม่มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2559
 (2) บริษัท 4 พีเพิล ฟูดส์ จำากัด เสร็จการชำาระบัญชี วันที่ 1 กันยายน 2559

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - งานสำาเร็จได้ดี เพราะทีมงานดี



 รายการท่ีสำาคัญกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนัสำาหรบัแตล่ะปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรปุไดด้งันี้
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นโยบายการกำาหนดราคารายการ

 ขายสินค้า ราคาตลาดหรือราคาตามสัญญาที่ได้ตกลงร่วมกัน

 ดอกเบี้ยรับ ร้อยละ 1.45 - 7.00 ต่อปี

 เงินปันผลรับ ตามที่ประกาศจ่าย

 รายได้อื่นๆ ราคาตลาดหรือราคาตามสัญญาที่ได้ตกลงร่วมกัน

 ซื้อสินค้าหรือรับบริการ ราคาตามสัญญาที่ได้ตกลงร่วมกัน

 ซื้อ/ ขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  ราคาตามสัญญาที่ได้ตกลงร่วมกัน

 และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 ค่าใช้จ่ายในการขาย ราคาตลาด

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ราคาตลาดหรือราคาตามสัญญาที่ได้ตกลงร่วมกัน

 ซื้อ/ ขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  ราคาตามสัญญาที่ได้ตกลงร่วมกัน

 และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 ค่าใช้จ่ายในการขาย ราคาตลาด

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ราคาตลาดหรือราคาตามสัญญาที่ได้ตกลงร่วมกัน

 นโยบายการกำาหนดราคาสำาหรับรายการแตล่ะประเภทอธบิายไดด้งัตอ่ไปนี้

งบการเงินรวม

2559 2558 25582559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

	 บริษัทย่อย

 ขายสินค้า - - 99 664

 รายได้อื่นๆ - - 7,180 7,355

 ซื้อสินค้า - - 123,787 43,691

 ค่าใช้จ่ายในการขายและอื่นๆ - - 3,991 1,682

 บริษัทร่วม

 ขายสินค้า 34,421 35,560 34,421 35,560

 เงินปันผลรับ 11,400 11,120 11,400 11,120

 รายได้อื่นๆ 10,357 12,299 10,357 12,299

 ซื้อสินค้า 184,956 235,615 184,956 235,615

 ค่าใช้จ่ายในการขายและอื่นๆ 2,841 1,523 2,841 1,523

 บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

 ขายสินค้า 386,093 344,826 369,053 340,757

 เงินปันผลรับ 496,569 360,648 496,569 360,648

 รายได้อื่นๆ 96,587 95,883 96,470 95,883

 ซื้อสินค้า 6,049,514 6,273,509 6,044,834 6,258,296

 ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 184,250 157,717 184,250 157,717

 ขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - 4,313  -  4,313     

 ค่าใช้จ่ายในการขายและอื่นๆ 431,646 503,783 429,592 498,922

 ผู้บริหารสำาคัญ

 ค่าตอบแทนผู้บริหารสำาคัญ

 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 112,249 89,802 109,503 89,802

 ผลประโยชน์ระยะยาว 6,646 6,335 6,521 6,175

 รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสำาคัญ 118,895 96,137 116,024 95,977

สำาหรับปสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
 (หน่วย : พันบาท)



 ยอดคงเหลอืกบับุคคลหรอืกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มดีงันี้
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งบการเงินรวม

2559 2558 25582559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัทย่อย - - 75 189

 บริษัทร่วม 303 374 303 374

 กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 14,806 19,569 14,731 19,569

	 รวม	 	 15,109	 19,943	 15,109	 20,132

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 (หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

2559 2558 25582559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัทย่อย - - 10,905 12,105

 บริษัทร่วม 6,821 10,920 6,821 10,920

 กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 95,112 97,481 94,418 97,315

	 		 	 	 101,933	 108,401	 112,144	 120,340

 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,881) (5,949) (7,881) (5,949)

	 สุทธิ	 	 94,052	 102,452	 104,263	 114,391

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 (หน่วย : พันบาท)

25582558 25592559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อป)

งบการเงินรวม

25582559

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

 บริษัทย่อย 1.45 - 4.50  4.50 - - 174,500 163,000

 บริษัทร่วม 6.27 - 6.52 6.52 - 6.75 75,000 30,000 75,000 30,000

 กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 4.37 - 4.50 4.50 90,000 90,000 90,000 90,000

	 รวมเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 	 165,000	 120,000	 339,500	 283,000

(หน่วย : พันบาท)

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่	เกี่ยวข้องกัน

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - จะให้ลูกน้องกล้าตัดสินใจ ผู้ใหญ่ต้องรับผิดชอบความเสี่ยง
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 รายการเคลือ่นไหวของเงนิให้กูยื้มแกก่จิการท่ีเกีย่วขอ้งกนัสำาหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงันี้

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม

2559 2558 25582559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทย่อย

 ณ วันที่ 1 มกราคม - - 163,000 140,000

 เพิ่มขึ้น - - 29,500 23,000

 ลดลง  - - (18,000) -

 ณ	วันที่	31	ธันวาคม - - 174,500 163,000

  เงินให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทร่วม

 ณ วันที่ 1 มกราคม 30,000 25,000 30,000 25,000

 เพิ่มขึ้น 45,000 15,000 45,000 15,000

 ลดลง  - (10,000) - (10,000)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	 75,000	 30,000	 75,000	 30,000

 กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

 ณ วันที่ 1 มกราคม 90,000 120,000 90,000 120,000

 ลดลง  - (30,000) - (30,000)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	 90,000	 90,000	 90,000	 90,000

	 รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น

 ณ วันที่ 1 มกราคม 120,000 145,000 283,000 285,000

 เพิ่มขึ้น 45,000 15,000 74,500 38,000

 ลดลง  - (40,000) (18,000) (40,000)

 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	 165,000	 120,000	 339,500	 283,000

 เงินให้กู้ยืมระยะยาวกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

 ณ วันที่ 1 มกราคม - 8,800 - 18,800

 เพิ่มขึ้น -  6,700 - 6,700

 ลดลง  - (25,500) - (25,500)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	 -	 -	 -	 -

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 (หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

2559 2558 25582559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เจ้าหนีก้ารคา้-กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั

 บริษัทย่อย - - 12,359 10,616

 บริษัทร่วม 36,602 28,148 36,602 28,148

 กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 1,132,977 1,039,970 1,131,558 1,036,897

 รวม	 	 1,169,579	 1,068,118	 1,180,519		 1,075,661

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 (หน่วย : พันบาท)



168

รายงานประจําป 2559

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - ทุกคนเปรียบเสมือนจักรกลแต่ละชิ้นในเครื่องจักรใหญ่ ชิ้นใดชำารุดหรือ บกพร่อง เครื่องจักรก็ทำางานไม่ได้ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม	และงบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2559

2559

2558 2558

25582558

2559

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ภาระผูกพันอื่นๆ

 เงินสดในมือ 7,229 6,475 5,071 6,344

 เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 148,896 123,855 135,855 96,775

 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 47,490 69,839 47,490 67,168

 เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง 968,224 381,663 968,224 381,663

 อื่นๆ  3,650 7,985 3,650 7,658

	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดใน	

	 งบแสดงฐานะการเงินและงบกระแสเงินสด	 1,175,489	 589,817	 1,160,290	 559,608

 บริษัทย่อย - - - 2

 บริษัทร่วม 864 49 864 49

 บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 55,280 131,422 54,568 131,409

 รวม	 	 56,144	 131,471	 55,432	 131,460

 ภาระค้ำาประกันกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 259,174  222,222

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 (หน่วย : พันบาท)

 (หน่วย : พันบาท)

 (หน่วย : พันบาท)

 สัญญาเช่าพื้นที่ขายและสัญญาบริการอื่นๆ
 บริษทัทำาสัญญาเช่าพื้นทีแ่ละสัญญาบริการอืน่ๆกับกิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกันหลายแห่ง บริษทัจ่ายชำาระค่าธรรมเนียมเปน็รายเดอืนรวมเฉลี่ย
 เดือนละ 1.29 ล้านบาท สัญญามีระยะเวลา 1 - 27 ปี และจะสิ้นสุดภายในปี 2570
 ในเดือนธันวาคม 2559 บริษัทมีสัญญาว่าจ้างก่อสร้างกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำานวนเงิน 20.73 ล้านบาท โดยสัญญาจะสิ้นสุดภายใน
 เดือนมิถุนายน 2560

6	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทมเีงนิลงทุนในใบรับเงนิฝากประจำาท่ีมีระยะเวลาครบกำาหนดนอ้ยกวา่ 3 เดอืน ท่ีออกโดยธนาคารหลายแห่ง
  เป็นจำานวน 968 ล้านบาทและมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.3 - 1.5 ต่อปี ( 2558: ร้อยละ 1.3 - 1.4 ต่อปี ) ซึ่งบันทึกไว้เป็นเงินลงทุนระยะ
 สั้นที่มีสภาพคล่องสูง 

2558
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บร�ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน

 ยอดเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงนิตราไดด้งันี้

 การวเิคราะห์อายขุองลกูหนีก้ารคา้ มีดงันี้

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

2559

2559

2558

2558

2558

2558

2559

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 สกุลเงินบาท 1,173,214 579,552 1,160,056 559,244

 สกุลเงินยูโร 2,112 10,083 71 182

 อื่นๆ  163 182 163 182

 รวม  1,175,489 589,817 1,160,290 559,608

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ยังไม่ครบกำาหนดชำาระ 56,614 64,207 55,920 75,376

 เกินกำาหนดชำาระ : 

 น้อยกว่า 1 เดือน 17,495 25,917 17,495 25,917

 1 - 3 เดือน 20,064 9,768 20,064 10,182

 4 - 12 เดือน 267 2,359 267 2,715

 มากกว่า 12  เดือน 7,493 6,150 18,398 6,150

    	 101,933	 108,401	 112,144	 120,340

 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,881) (5,949) (7,881) (5,949)

     94,052	 102,452	 104,263	 114,391

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 (หน่วย : พันบาท)

 (หน่วย : พันบาท)

 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,881) (5,949) (7,881) (5,949) หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,881) (5,949) (7,881) (5,949) หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,881) (5,949) (7,881) (5,949) หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,881) (5,949) (7,881) (5,949) หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,881) (5,949) (7,881) (5,949) หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,881) (5,949) (7,881) (5,949) หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,881) (5,949) (7,881) (5,949) หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,881) (5,949) (7,881) (5,949) หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,881) (5,949) (7,881) (5,949) หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,881) (5,949) (7,881) (5,949)

7	 ลูกหน�้การค้า

2558 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

25582559

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5 101,933 108,401 112,144 120,340

 บุคคลหรือกิจการอื่นๆ     1,495,203 1,654,868 1,474,652 1,637,190

	 รวม	 	 	 	 1,597,136	 1,763,269	 1,586,796	 1,757,530

 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    (46,324) (29,804) (46,231) (29,703)

	 สุทธิ	 	 	 	 1,550,812	 1,733,465	 1,540,565	 1,727,827

	 หน�้สูญและหน�้สงสัยจะสูญสำาหรับป	 	 	 	 21,603	 8,556	 21,655	 8,455

	 กลับรายการหน�้สูญสำาหรับป	 	 	 	 (2,819)	 (140)	 (2,920)	 (140)

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

25582559
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รายงานประจําป 2559

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - ความประมาท ความหลงตัวเอง อาจนำาไปสู่ความพินาศ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบการเงินรวม

2559 2558 25582559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 บุคคลหรือกิจการอื่นๆ

 ยังไม่ครบกำาหนดชำาระ 1,397,067 1,480,570 1,379,045 1,470,610

 เกินกำาหนดชำาระ :

 น้อยกว่า 1 เดือน 63,264 76,368 63,264 70,283

 1 - 3 เดือน 4,053 48,784 2,485 48,158

 4 - 12 เดือน 14,856 27,387 14,602 27,387

 มากกว่า 12  เดือน 15,963 21,759 15,256 20,752

     1,495,203	 1,654,868	 1,474,652	 1,637,190

 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (38,443) (23,855) (38,350) (23,754)

     1,456,760	 1,631,013	 1,436,302	 1,613,436

	 สุทธิ	 	 1,550,812	 1,733,465	 1,540,565	 1,727,827

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 (หน่วย : พันบาท)

 (หน่วย : พันบาท)

 โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วัน ถึง 90 วัน
 ลูกหนี้การค้าทั้งหมดของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เป็นสกุลเงินบาท

8	 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นทั้งหมดของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เป็นสกุลเงินบาท
 ในปี 2551 บริษัทให้บริษัท สยาม โซเคอิ จำากัด กู้ยืมเงินรวมจำานวนทั้งสิ้น 150 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี และค้ำา
 ประกันโดยบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง และมีหลักประกันเป็นโฉนดที่ดินตัวจริงของบริษัท สยาม โซเคอิ จำากัด และโฉนดที่ดินของบริษัท
 ที่ค้ำาประกันรวม 2 โฉนดที่จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่รวม 17 ไร่ 1 งาน 79.7 ตารางวา อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้รับชำาระการคืนเงินกู้ดังกล่าว
 บริษัทจึงยื่นคำาร้องและได้รับอนุญาตจากศาล เพื่อบังคับคดียึดทรัพย์ของบริษัท สยาม โซเคอิ จำากัด
 ในระหว่างปี 2553 ถึง 2555 สินทรัพย์บางส่วนของบริษัท สยาม โซเคอิ จำากัด ถูกขายทอดตลาด โดยมีราคาประมูลจากการขายทอดตลาดเป็น
 จำานวนรวม 168.70 ล้านบาท ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการรอรับชำาระหนี้ตามขั้นตอนของศาล ทั้งนี้มีเจ้าหนี้รายอื่นของบริษัท สยาม โซเคอิ จำากัด
 ได้ร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ในคดีนี้ด้วย อย่างไรก็ตาม หากจำานวนเงินที่บริษัทได้รับจากการขายทอดตลาดไม่เพียงพอต่อการชำาระหนี้ บริษัทยังมีสิทธิ
 ฟองร้องบริษัทผู้ค้ำาประกันดังกล่าวข้างต้น

255825582559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อป)

งบการเงินรวม

2559

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  5 1.45 - 6.52 4.50 - 6.75  165,000  120,000 339,500 283,000

 กิจการอื่นๆ  - - 69,979 69,979 69,979 69,979

	 รวม	 	 	 	 234,979	 189,979	 409,479	 352,979

 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   (69,979) (69,979) (69,979) (69,979)

	 สุทธิ	 	 	 	 165,000	 120,000	 339,500	 283,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2559 2558
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บร�ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน

 ในระหว่างปี 2556 บริษัทได้ยื่นคำาร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ของบริษัท สยามโซเคอิ จำากัด ต่อศาลจังหวัดชลบุรี โดยอยู่ระหว่างการไต่สอบ
 คำาร้อง ต่อมาในระหว่างปี 2557 ศาลมีคำาสั่งให้บริษัทได้เข้าเฉลี่ยทรัพย์ โดยบริษัทได้รับเงินจากการเฉลี่ยทรัพย์เป็นจำานวนเงิน 80.02
 ล้านบาท ท้ังนี้ยังมีทรัพย์ท่ีได้จากการขายทอดตลาดอยู่ระหว่างการรอชำาระหนี้ตามคำาสั่งของศาลและเจ้าพนักงานบังคับคดี อย่างไร
 ก็ตามสำาหรับหนี้ค้างชำาระจำานวน 69.98 ล้านบาท บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำานวนแล้ว

9	 สินค้าคงเหลือ

10	 โครงการอสงัหาริมทรพัยระหว่างการพฒันา

งบการเงินรวม

2559 2558 25582559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 สินค้าสำาเร็จรูป 1,231,870 1,297,246 1,185,639 1,240,490

 สินค้าที่เก็บเงินตามยอดขายของผู้จัดจำาหน่าย 2,452,415 2,515,172 2,450,840 2,513,309

 สินค้าระหว่างผลิต 3,385 5,117 - -

 วัตถุดิบ 57,843 45,502 - -

 สินค้าระหว่างทาง 77,154 43,811 76,594 43,795

 หัก  ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า (148,123) (108,349) (80,679) (27,715)

     3,674,544	 3,798,499	 3,632,394	 3,769,879

 อสังหาริมทรัพย์รอการขาย - อาคารชุด 13,175 21,956 13,175 21,956

	 รวม	 	 3,687,719	 3,820,455	 3,645,569	 3,791,835

 ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและได้

 รวมในบัญชีต้นทุนขาย

 - ต้นทุนขาย 7,749,937 7,565,013 7,595,930 7,523,818

 - การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าได้รับ 116,663 82,769 116,663 82,769

 - กลับรายการการปรับลดมูลค่า (15,599) (6,876) (3) (449)

	 สุทธิ	 	 7,851,001	 7,640,906	 7,712,590	 7,606,138

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 (หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

2559 2558 25582559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ที่ดินและค่าพัฒนาโครงการพัฒนาเพื่อขาย 47,892 70,293 - -

 บ้านตัวอย่าง 4,551 5,374 - -

 ต้นทุนการพัฒนางานระหว่างก่อสร้าง 118,585 82,387 - -

	 รวม	 	 171,028	 158,054	 -	 -

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 (หน่วย : พันบาท)

11	 เงินลงทุนเผื่อขาย

งบการเงินรวม	และงบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558เงินลงทุนเผื่อขาย

 ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย 6,586,035 5,515,594

เงินลงทุนเผื่อขาย 2558

 (หน่วย : พันบาท)
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ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - มนุษยสัมพันธ์ คือพื้นฐานของความสำาเร็จ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

 รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีของตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาดสำาหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม มีดงันี้

12	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

งบการเงินรวม	และงบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558เงินลงทุนเผื่อขาย

 ณ วันที่ 1 มกราคม 5,515,594 5,710,162

 ซื้อ/ลงทุนเพิ่ม 64,164 65,790

 กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่า 52,682 -

 โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน  - 3,843

 รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า 1,006,277 (264,201)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 6,586,035 5,515,594

เงินลงทุนเผื่อขาย 2558

 (หน่วย : พันบาท)

2558 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

25582559

 บริษัทร่วม

 ณ วันที่ 1 มกราคม  412,614 325,228 407,559 361,330

 ส่วนแบ่งกำาไรสุทธิจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  51,132 44,659 - -

 ซื้อ/ลงทุนเพิ่ม  46,575 52,199 46,575 52,199

 รายได้เงินปันผล  (11,400) (11,120) - -

 โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน 14 196,983 - 196,983 -

 ค่าเผื่อการด้อยค่า   - - (66,000) (5,970)

 ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  (93) 1,648 - -

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	 	 695,811	 412,614	 585,117	 407,559

(หน่วย : พันบาท)

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

	 การซื้อและจำาหน�ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมในระหว่างปสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559	ดังน�้

 การซื้อ/ลงทุนเพิ�ม
 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทลงทุนในบริษัท ร่วมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำากัด เป็นจำานวนเงิน 16.88 ล้านบาท (จำานวนหุ้น 0.23 
 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 75 บาท) จากการที่บริษัทร่วมดังกล่าวเรียกชำาระค่าหุ้นเพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นเท่าเดิม
 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 บริษัทลงทุนเพิ่มในบริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำากัด เป็นจำานวนเงิน 29.70 ล้านบาท (จำานวนหุ้น 
 1.80 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 16.50 บาท) จากการที่บริษัทร่วมดังกล่าวเรียกชำาระค่าหุ้นเพิ่มเติมจำานวนร้อยละ 16.50 ของทุนจดทะเบียน
 ทั้งนี้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นเท่าเดิม

	 โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบรษัิทฯ ไดม้มีตอินมุตัใิห้ดำาเนนิการซ้ือเงนิลงทุนใน หุ้นเพิม่เตมิจำานวน 0.40 ลา้นหุ้น
 คิดเป็นร้อยละ 10.50 เป็นจำานวนเงิน 102.28 ล้านบาท ของบริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำากัด (ชื่อเดิม บริษัท ไทยซีคอม
 พทัิกษ์กจิ จำากดั) ซ่ึงเป็นบรษัิทท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย มทุีนจดทะเบียนจำานวน 378,933,800 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญัจำานวน 
 3,788,572 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจำานวน 766 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท( เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 บริษัทได้ลงทุนในหุ้นของบริษัท
 รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำากัด ทำาให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 15.00 เป็นร้อยละ 25.50 รวมเป็นจำานวน
 เงิน 196.83 ล้านบาทและมีตัวแทนอยู่ในคณะกรรมการบริษัทจึงทำาให้บริษัท มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำาคัญ ดังนั้นบริษัทจึงจัดประเภทมา
 เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม



2558 2558 2558 2558 2558 2558 25582559 2559 2559 2559 2559 2559 2559

เงินปันผลรับมูลค่าตามวิธี
ส่วนได้เสีย

ราคาทุน-สุทธิราคาทุนทุนชำาระแล้ว
สัดส่วน

ความเปนเจ้าของ
(ร้อยละ)

ประเทศที่
กิจการจัดตั้งลักษณะธุรกิจ

ค่าเผื่อ
การด้อยค่า

(หน่วย : พันบาท)
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บร�ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

	 บริษัทร่วม

 Nanan Cambo Solution  Co., Ltd. ลงทุนใน กัมพูชา  49.00 49.00 12,960 12,960 6,475 6,475 - - 6,475 6,475 6,826 6,876 - - 

  	 อสังหาริมทรัพย์

 Canchana International Co., Ltd. จัดจำาหน่ายสินค้า กัมพูชา 40.00 40.00 16,202 16,202 6,475 6,475 - - 6,475 6,475 14,631 11,955 - -

 บริษัท บุญ แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำากัด ลงทุน ไทย 32.00 32.00 270,000 270,000 86,400 86,400 - - 86,400 86,400 86,231 86,229 - -

 บริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำากัด ทีวี ช้อปปิง ไทย 30.00 30.00 600,000 501,000 180,000 150,300 (66,000) - 114,000 150,300 57,169 59,723 - -

 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เลทเธอร์ แฟชั่น จำากัด รองเท้าหนัง ไทย 28.00 28.00 50,000 50,000 21,728 21,728 - - 21,728 21,728 39,607 40,460 1,400 1,120

 บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำากัด จำาหน่าย ไทย 25.50 - 378,934 - 196,983 - - - 196,983  - 223,684 - - -
   ให้เช่าอุปกรณ์

   สัญญาณเตือนภัย

   และให้บริการรักษา

   ความปลอดภัย

 บริษัท ร่วมอิสสระ จำากัด พัฒนา ไทย 25.00 25.00 80,000 80,000 20,000 20,000 - - 20,000 20,000 130,419 83,678 10,000 10,000

   อสังหาริมทรัพย์

 บริษัท เวิลด์คลาส เรนท ์อะ คาร์ จำากัด เช่ารถ ไทย 25.00 25.00 380,000 380,000 93,682 93,682 - - 93,682 93,682 100,354 102,222 - -
 บริษัท ร่วมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำากัด โรงแรม ไทย 25.00 25.00 157,500 90,000 39,374 22,499 - - 39,374 22,499 36,890 21,471 - -
 รวม	 	 	 	 	 	 	 651,117	 407,559	 (66,000)	 -	 585,117	 407,559	 695,811	 412,614	 11,400	 11,120

25582559

เงินปันผลรับ

25582559

เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และเงินปันผลรับสำาหรับแต่ละปี มีดังนี้

กลุ่มบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณชน



(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)

2559

2559

บริษัทร่วมที่ไม่มีสาระสำาคัญ

งบการเงินเฉพาะกิจการ	

2558

2558

 มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียในบริษัทร่วมที่ไม่มีสาระสำาคัญ 629,811 412,614

 ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษัทในกำาไรจากการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง 51,132 44,659

 ณ วันที่ 1 มกราคม 141,525 90,956

 ซื้อ/ลงทุนเพิ่ม - 80,101

 ด้อยค่าเงินลงทุน (85,734) (29,532)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	 55,791	 141,525

174
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ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - ผลักน้ำาออกไป น้ำาไหลเข้ามา วักน้ำาเข้ามา น้ำาไหลออกไป

	 บริษัทร่วมที่ไม่มีสาระสำาคัญ
 กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมที่ไม่มีสาระสำาคัญหลายแห่ง
 ตารางต่อไปนีส้รปุข้อมูลทางการเงนิของสว่นไดเ้สยีของกลุม่บรษัิทในบรษัิทรว่มท่ีไม่มีสาระสำาคญั จากจำานวนเงนิท่ีรายงานในงบการเงนิ
 รวมของกลุ่มบริษัท

 ไม่มีการซ้ือและจำาหนา่ยเงนิลงทุนในบริษัทย่อยในระหว่างปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559

13	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

2558

2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บร�ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

2558 2558 2558 2558 2558 25582559 2559 2559 2559 2559 2559

เงินปันผลรับราคาทุน-สุทธิราคาทุนทุนชำาระแล้ว
สัดส่วน

ความเปนเจ้าของ
(ร้อยละ)ลักษณะธุรกิจ

ค่าเผื่อการ
ด้อยค่า

(หน่วย : พันบาท)

 บริษัทย่อย

 บริษัท ดับเบิ้ลยู บี อาร์ อี จำากัด  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  99.9 99.9 50,000 50,000 49,999 49,999 - - 49,999 49,999 - -

 Amis Du Monde SARL  ซื้อขายสินค้า 81.9 81.9 52,785 52,785 40,957 40,957 (35,165) - 5,792 40,957 - -

 บริษัท ไหมทอง จำากัด  ผลิตและจำาหน่ายเสื้อผ้าสำาเร็จรูป 58.2 58.2 111,250 111,250 80,101 80,101 (80,101) (29,532) - 50,569 - -

   รวม	 	 	 	 	 	 	 	 	 171,057	 171,057	 (115,266)	 (29,532)	 55,791		141,525	 -	 -

25582559

เงินปันผลรับ

25582559

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสำาหรับแต่ละปี มีดังนี้ี้

 บริษัทย่อยทั้งหมดดำาเนินธุรกิจในประเทศไทย ยกเว้นบริษัท Amis Du Monde SARL ซึ่งดำาเนินธุรกิจในประเทศฝรั่งเศส 

 ในระหว่างปี  2559  บริษัท Amis Du Monde SARL มีแผนการเลิกกิจการ มีผลทำาให้บริษัทตั้งสำารองค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน จำานวน 35 ล้านบาท 

 นอกจากนี้บริษัทได้ทำาการสำารองค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท ไหมทอง จำากัด เต็มจำานวน เนื่องจากมีผลการดำาเนินงานต่ำากว่าที่คาดหมาย บริษัท จึงได้ทำาการการทบทวน 

 แผนการดำาเนินงานในอนาคตของบริษัท ไหมทอง จำากัด ซึ่งนำาไปสู่การประเมินใหม่ใน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในการประเมินว่า เงินลงทุนมีการด้อยค่า

 หรอืไมน่ัน้ ผูบ้รหิารไดพ้ิจารณามูลคา่ที่คาดว่าจะไดร้บัคนืของหนว่ยสนิทรพัยท์ี่กอ่ให้เกดิเงนิสดนีเ้ป็นมูลคา่จากการใช้ ซึ่งวดัมูลคา่โดยการคดิลดกระแสเงนิสดในอนาคตที่คาดวา่จะไดร้บัจาก

 การดำาเนินงานต่อเนื่อง รายละเอียดแสดงอยู่ในหมายเหตุข้อ 17

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - พลังกายในวัยหนุ่มมีเหลือเฟอ ควรใช้ให้คุ้มค่า

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

14	 เงินลงทุนระยะยาวอื่น

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

2559

2559

2558

2558

2558

2558

2559

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 เงินลงทุนระยะยาวอื่น

 ตราสารทุนอื่นที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 2,079,456 2,133,340 2,073,156 2,132,251

 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด 20,000 20,000 20,000 20,000

 รวม	 	 2,099,456	 	2,153,340	 2,093,156	 2,152,251

 หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (413,855) (298,006) (408,644) (298,006)

	 สุทธิ	 	 1,685,601	 1,855,334	 1,684,512	 1,854,245

	 ราคาทุน

 ณ วันที่ 1 มกราคม 1,219,373 1,308,779 1,308,779 1,308,779

 เพิ่มขึ้น 2,421 - 2,421 -

 โอนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - (89,406) - -

 จำาหน่าย (20,000) - (20,000) -

 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	 1,201,794	 1,219,373	 1,291,200	 1,308,779

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 (หน่วย : พันบาท)

 (หน่วย : พันบาท)

	 การจัดประเภทไปเป็นบริษัทร่วม
 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้ดำาเนินการซ้ือเงินลงทุนในหุ้นสามัญเพ่ิมเติมของ
 บริษัทรักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำากัด (ชื่อเดิม บริษัท ไทยซีคอมพิทักษ์กิจ จำากัด) เพิ่มอีกร้อยละ 10.50 ทำาให้บริษัทมีสัดส่วน
 การถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 15.00 เป็นร้อยละ 25.50 จึงจัดประเภทจากเงินลงทุนอื่นไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม รายละเอียด
 แสดงอยู่ในหมายเหตุข้อ 12

15	 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

 ค่าเสื่อมราคา

 ณ วันที่ 1 มกราคม (122,113) (132,424) (140,609) (132,424)

 ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี (7,170) (8,185) (8,483) (8,185)

 โอนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - 18,496 - -

 จำาหน่าย 17,660 - 17,660 -

 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	 (111,623)	 (122,113)	 (131,432)	 (140,609)

	 ขาดทุนจาการด้อยค่า

 ณ วันที่ 1 มกราคม (161,069) (161,069) (161,069) (161,069)

 กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า 50,329 - 50,329 -

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	 (110,740)	 (161,069)	 (110,740)	 (161,069)

 มูลค่าสุทธิทางบัญชี	

	 ณ	วันที่	1	มกราคม	 936,191	 1,015,286	 1,007,101	 1,015,286

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	 979,431	 936,191	 1,049,028	 1,007,101

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของกลุ่มบริษัทและบริษัท ประเมินราคาโดย บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ 
 เอเจนซ่ี จำากดั ซ่ึงเป็นผูป้ระเมนิราคาอิสระ โดยพจิารณาราคาตลาดตามเกณฑข์องสนิทรพัย์ท่ีใช้งานอยู่ในปัจจบัุน ราคาประเมนิจำานวน
 2,257 ล้านบาท และ 2,438 ล้านบาท ตามลำาดับ (2558: 1,418 ล้านบาท และ1,553 ล้านบาท)



177“เราสรรสร้างความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน”

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน

 การวัดมูลค่ายุติธรรม
 ลำาดับชั้นมูลค่ายุติธรรม
 มลูคา่ยุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทุนถกูประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาทรพัย์สนิอิสระจากภายนอก ซ่ึงมีคณุสมบัตใินวิชาชพีท่ีเหมาะสม 
 และมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทดังกล่าว ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของ 
 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริษัทเป็นประจำาอย่างสม่ำาเสมอ
 การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำานวน 2,257 ล้านบาท และ 2,438 ล้านบาท ถูกจัดลำาดับชั้นการวัดมูลค่า 
 ยุติธรรม อยู่ในระดับที่ 3 จากเกณฑ์ข้อมูลที่นำามาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม

 เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำาคัญ
 เทคนิคการประเมินมูลค่าที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ ใช้หลักเกณฑ์ 
 มูลค่าตลาดและมูลค่าทดแทนคงเหลือสุทธิในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยการประเมินมูลค่าตลาดของท่ีดินใช้วิธีเปรียบเทียบกับ 
 ข้อมลูตลาด สว่นการประเมินมูลคา่สิง่ปลกูสรา้งซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะตวัในดา้นรปูแบบ ลกัษณะการใช้งานและประโยชน์ใชส้อยใช้วธิคีดิตน้ทุน 
 รูปแบบการพิจารณาการใช้ประโยชน์สูงสุดและดีท่ีสุด พิจารณาถึงลักษณะทางกายภาพของทรัพย์สิน เช่น ทำาเล ท่ีตั้ง ลักษณะทาง 
 กายภาพและศักยภาพในการพัฒนาทรัพย์สิน สภาพการใช้ทรัพย์สินในบริเวณใกล้เคียงท่ีมีความเหมาะสม และตั้งอยู่บนสมมติฐานท่ี 
 กำาหนดให้ทรัพย์สินสามารถให้ประโยชน์สูงสุด



(หน่วย : พันบาท)
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รายงานประจําป 2559

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - ความเป็นเพื่อนเป็นสิ่งที่ดีงามที่มนุษย์จะพึงปฏิบัติต่อกัน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

 ราคาทรัพยส์ินของกลุ่มบริษทัก่อนหกัค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอปุกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำานวนแล้ว แต่ยงัคงใชง้าน
 จนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  มีจำานวน 1,808 ล้านบาท (2558: 1,763  ล้านบาท)

16	 ท่ีดนิ	อาคารและอุปกรณ

ที่ดิน
อาคารและ
สว่นปรบัปรุง

เครื่องใช้
สำานักงาน

เครื่องตกแต่ง
และติดตั้ง

งบการเงินรวม

รวม

สินทรัพย
ระหว่าง

ก่อสร้างและ
ติดตั้ง

ยานพาหนะ

	 ราคาทุน

 ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 1,798,213 738,932 755,962 972,377 78,474 42,783 4,386,741

 เพิ่มขึ้น 31,304 16,412 155,821 40,244 2,681 13,266 259,728

 ได้มาจากการรวมธุรกิจ - - 63,537 13,932 5,578 - 83,047

 โอน  - 8,874 481 6,725 - (17,027)  (947)

 โอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 63,140 26,266 - - - - 89,406

 จำาหน่าย - - (4,581) (23,248) (7,671) - (35,500)

 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558		และ	1	มกราคม	2559	 1,892,657	 790,484	 971,220	 1,010,030	 79,062	 39,022	 4,782,475

 เพิ่มขึ้น 62,076 12,666 163,094 57,529 10,595 62,745 368,705

 โอน  10,076 - 13,921 36,605 - (61,309) (707)

 โอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - - - - - - -

 จำาหน่าย - - (20,056) (6,717) (8,781) - (35,554)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	 1,964,809	 803,150	 1,128,179	 1,097,447	 80,876	 40,458	 5,114,919

	 ค่าเสื่อมราคา

 ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 - (536,817) (625,707) (710,909) (56,206) - (1,929,639)

 ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - (17,339) (52,549) (80,835) (10,524) - (161,247)

 ได้มาจากการรวมธุรกิจ  - - (58,718) (12,703) (2,803) - (74,224)

 โอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - (18,496) - - - - (18,496)

 จำาหน่าย - - 4,014 16,455 3,738 - 24,207

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559 - (572,652) (732,960) (787,992) (65,795)  - (2,159,399)

 ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - (15,122) (74,077) (80,138) (9,494) - (178,831)

 โอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - (1,313) - - (548) - (1,861)

 จำาหน่าย - - 20,036 6,699 8,781 - 35,516

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - (589,087) (787,001) (861,431) (67,056) - (2,304,575)

 มูลค่าสุทธิทางบัญชี - ภายใต้กรรมสิทธิ์

 ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 1,798,213 202,115 130,255 261,468 22,268 42,783 2,457,102

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559 1,892,657 217,832 238,260 222,038 13,267 39,022 2,623,076

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 1,964,809 214,063 341,178 236,016 13,820 40,458 2,810,344

รวม
ก่อสร้างและ

ติดตั้ง



งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : พันบาท)

179“เราสรรสรางความสุขและความสวยงามเพ�่อปวงชน”

บร�ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน

 ราคาทรพัย์สนิของบรษัิทกอ่นหักคา่เสือ่มราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ ์ซ่ึงไดค้ดิคา่เสือ่มราคาเตม็จำานวนแลว้ แตยั่งคงใช้งานจนถงึ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  มีจำานวน 1,758 ล้านบาท (2558:	1,698		ล้านบาท)

ที่ดิน
อาคารและ
สว่นปรบัปรุง

เครื่องใช้
สำานักงาน

เครื่องตกแต่ง
และติดตั้ง

งบเฉพาะกิจการ
สินทรัพย
ระหว่าง

ก่อสร้างและ
ติดตั้ง

ยานพาหนะ

	 ราคาทุน

 ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 1,798,213 738,932 746,131 972,377 78,474 42,783 4,376,910

 เพิ่มขึ้น 31,304 16,412 155,382 40,244 2,681 13,266 259,289

 โอน   -  8,874 481 6,725 - (17,027)  (947)

 จำาหน่าย -  - (4,566) (23,213) (7,671) - (35,450)

 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558		และ	1	มกราคม	2559	 1,829,517	 764,218	 897,428	 996,133	 73,484	 39,022	 4,599,802

 เพิ่มขึ้น 62,076 12,328 160,971 56,080 9,211 62,745 363,411

 โอน  10,076 - 13,921 36,605 - (61,309) (707)

 จำาหน่าย - - (8,236) (35) (7,783) - (16,054)

 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	 1,901,669	 776,546	 1,064,084	 1,088,783	 74,912	 40,458	 4,946,452

 ค่าเสื่อมราคา

 ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 - (536,817) (623,657) (710,909) (56,206) - (1,927,589)

 ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - (17,339) (49,622) (80,583) (10,369)  - (157,913)

 โอน  - - 67 - - - 67

 จำาหน่าย - - 3,931 16,420 3,738 -  24,089

 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	1	มกราคม	2559	 -	 (554,156)	 (669,281)	 (775,072)	 (62,837)	 -	 (2,061,346)

 ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - (15,108) (72,662) (77,236) (9,001)  - (174,007)

 จำาหน่าย - - 8,221 35 7,783 - 16,039

 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	 -	 (569,264)	 (733,722)	 (852,273)	 (64,055)	 -	 (2,219,314)

	 มูลค่าสุทธิทางบัญชี	-	ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท

	 ณ	วันที่	1	มกราคม	2558	 1,798,213	 202,115	 122,474	 261,468	 22,268	 42,783	 2,449,321

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	1	มกราคม	2559	 1,829,517	 210,062	 228,147	 221,061	 10,647	 39,022	 2,538,456

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	 1,901,669	 207,282	 330,362	 236,510	 10,857	 40,458	 2,727,138

ก่อสร้างและ
ติดตั้ง

รวม
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รายงานประจําป 2559

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - ผู้มีความคิดวิจารณญาน จะก้าวทีละขั้นอย่างมั่นคง

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2559 2558 25582559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 ราคาทุน

 ณ วันที่ 1 มกราคม  66,410 - - -

 ได้มาจากการรวมธุรกิจ 4 - 66,410 - -

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	 	 66,410	 66,410	 -	 -

 ขาดทุนจากการด้อยค่า

 ณ วันที่ 1 มกราคม  - - - -

 ขาดทุนจากการด้อยค่า  (66,410) - - -

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	 	 (66,410)	 -	 -	 -

 มูลค่าสุทธิทางบัญชี

 ณ วันที่ 1 มกราคม  66,410 - - -

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	 	 -	 66,410	 -	 -

(หน่วย : พันบาท)

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

17	 คา่ความนยิม

 ในระหว่างปี 2558 กลุ่มบริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมใน บริษัท ไหมทอง จำากัด ซึ่งทำาให้กลุ่มบริษัทมีอำานาจควบคุมโดยเป็นการรวม
 ธุรกจิท่ีดำาเนนิการสำาเรจ็เป็นข้ันๆ มลูคา่ยุตธิรรมของธรุกจิประเมินตามรายงานของผูป้ระเมนิอิสระซ่ึงสง่ผลให้กจิการบันทึกคา่ความนยิม
 จำานวน 66.41 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
 การทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีค่าความนิยม
 เพือ่วตัถปุระสงค์ในการทดสอบการดอ้ยคา่ คา่ความนยิมไดถ้กูปันสว่นให้กบัหนว่ยสนิทรพัย์ท่ีกอ่ให้เกดิเงนิสดของกลุม่บรษัิท ดงัตอ่ไปนี้

 หน�วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด	
 มูลคา่ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคนืของหนว่ยสนิทรัพย์ท่ีกอ่ให้เกดิเงนิสดนีเ้ป็นมูลคา่จากการใช้ ซ่ึงวดัมูลคา่โดยการคดิลดกระแสเงนิสดในอนาคต
 ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำาเนินงานต่อเนื่องของบริษัท ไหมทอง จำากัด เป็นจำานวน 66.41 ล้านบาท การวัดมูลค่ายุติธรรมจัดประเภท
 เป็นมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 โดยการจัดประเภทตามข้อมูลที่นำามาใช้ในการวัดมูลค่า (ดูหมายเหตุข้อ 2(ง)(2)) ซึ่งมูลค่าตามบัญชีของ
 หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน จึงบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าจำานวน 66.41 ล้านบาทโดยรวมอยู่
 ในค่าใช้จ่ายในการบริหารในระหว่างปี 2559 (2558:	ไม่มี)

งบการเงินรวม

2559 2558 25582559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด  66,410 66,410 - -

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 (หน่วย : พันบาท)



181“เราสรรสรางความสุขและความสวยงามเพ�่อปวงชน”

บร�ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน

 ผู้บริหารกำาหนดข้อสมมติจากการประเมินแนวโน้มในอนาคตท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยอ้างอิงข้อมูลท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีตจากแหล่งข้อมูล
 ภายนอก และภายใน
 อัตราคิดลดท่ีใช้เป็นอัตราโดยประมาณก่อนหักภาษีเงินได้ท่ีอ้างอิงจากอัตราดอกเบ้ียตลาด MLR จากธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
 4 แห่งและอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปีซึ่งออกโดยรัฐบาลในตลาดที่เกี่ยวเนื่องกันและมีกระแสเงินสดที่เป็นสกุลเงินเดียวกัน 
 ปรับปรุงด้วยความเสี่ยงส่วนเพิ่มท่ีสะท้อนการเพิ่มข้ึนของความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารทุนท่ัวไปและความเสี่ยงท่ีเฉพาะเจาะจง
 ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
 กระแสเงนิสดสำาหรับระยะเวลา 5 ปีไดน้ำามาคดิลดกระแสเงนิสดโดยใช้อตัราการเตบิโตในระยะยาวท่ีกำาหนดโดยอ้างอิงจากคา่เฉลีย่อตัรา
 เติบโตรายได้ 2 ปีย้อนหลังและมีค่าเฉลี่ยลดลงจนถึงปีที่ 5 และประมาณการอัตราการเติบโตของกำาไร  EBIT ได้มาจากการประมาณ
 การรายได้ในอนาคตโดยอาศัยประสบการณ์ในอดีตปรับปรุงด้วยรายได้ท่ีคาดว่าจะได้รับ ในส่วนของค่าใช้จ่ายก็มีการประมาณการจาก
 ข้อมูลย้อนหลังเหมือนกันซึ่งก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละประเภทไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับประเภทค่าใช้จ่ายแต่ละตัว

18	 สินทรัพยไม่หมุนเวียนอื่น

 (หน่วย : ร้อยละ)

2559

งบการเงินรวม

2558

 อัตราคิดลด 13.45 12.36

 อัตราการเติบโต 5.0 - 7.0 5.0 - 9.0

 ประมาณการอัตราการเติบโตของกำาไร EBIT (1.2) - (0.1) 5.5 - 6.0

2558

งบการเงินรวม

2559 2558 25582559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 23,890 23,535 14,375 13,360

 สิทธิการเช่า 23,223 27,932 23,223 27,932

 เงินมัดจำาและเงินประกัน 177,295 166,338 176,797 165,941

 เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 1,392 2,999 1,392 2,999

 อื่นๆ  22,544 40,223 15,745 32,890

	 รวม	 	 248,344	 261,027	 231,532	 243,122

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 (หน่วย : พันบาท)

 ข้อสมมตท่ีิสำาคญัท่ีใช้ในการประมาณมูลคา่จากการใช้ แสดงในตารางตอ่ไป



(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

เครื่องหมาย
การค้า

ลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์

ฐานข้อมูลลูกค้า
ซอฟแวร

ระหว่างพัฒนา
รวม

	 ราคาทุน

 ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 23,862 7,845 - 1,409 33,116

 เพิ่มขึ้น 216 - 3,764 2,226 6,206

 ได้มาจากการรวมธุรกิจ 7,821 110 5,519  - 13,450

 โอน  - - 1,210 (263) 947

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2558		และ	1	มกราคม	2559	 31,899	 7,955	 10,493	 3,372	 53,719

 เพิ่มขึ้น 616  - 1,717 345 2,678

 โอน  - - 707 - 707

 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	 32,515	 7,955	 12,917	 3,717	 57,104

 ค่าตัดจำาหน�าย

 ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 (20,741) (3,463)  - - (24,204)

 ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี (1,243) (786) (298) - (2,327)

 ได้มาจากการรวมธุรกิจ -  - (3,586) - (3,586)

 โอน   - - (67) - (67)

 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2558		และ	1	มกราคม	2559	 (21,984)	 (4,249)	 (3,951)	 -	 (30,184)

 ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี (809) (787) (1,434) - (3,030)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	 (22,793)	 (5,036)	 (5,385)	 -	 (33,214)

 มูลค่าสุทธิทางบัญชี

 ณ	วันที่	1	มกราคม	2558	 3,121	 4,382	 -	 1,409	 8,912

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2558		และ	1	มกราคม	2559	 9,915	 3,706	 6,542	 3,372	 23,535

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	 9,722	 2,919	 7,532	 3,717	 23,890

182

รายงานประจําป 2559

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - ความผิดพลาดครั้งแรกถือเป็นครู ทำาผิดครั้งที่สองถือเป็นความโง่

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ระหว่างพัฒนา
รวม

สินทรัพยไม่มีตัวตน



(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เครื่องหมาย
การค้า

ลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์

ฐานข้อมูลลูกค้า
ซอฟแวร

ระหว่างพัฒนา
รวม

	 ราคาทุน

	 ณ	วันที่	1	มกราคม	2558	 22,966	 7,845	 -	 1,409	 32,220

 เพิ่มขึ้น - - 3,757 2,226 5,983

 โอน  - - 1,210  (263) 947

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2558		และ	1	มกราคม	2559	 22,966	 7,845	 4,967	 3,372	 39,150

 เพิ่มขึ้น 617 - 1,710 - 2,327

 โอน  - - 707 - 707

 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	 23,583	 7,845	 7,384	 3,372	 42,184

	 ค่าตัดจำาหน�าย

	 ณ	วันที่	1	มกราคม	2558	 (20,515)	 (3,463)	 -	 -	 (23,978)

 ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี (797) (784) (164) - (1,745)

 โอน  - - (67) - (67)

 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2558		และ	1	มกราคม	2559	 (21,312)	 (4,247)	 (231)	 -	 (25,790)

 ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี (809) (788) (422) - (2,019)

 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	 (22,121)	 (5,035)	 (653)	 -	 (27,809)

 มูลค่าสุทธิทางบัญชี 

	 ณ	วันที่	1	มกราคม	2558	 	2,451	 4,382	 -	 1,409	 8,242

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2558		และ	1	มกราคม	2559	 1,654	 3,598	 4,736	 3,372	 13,360

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	 1,462	 2,810	 6,731	 3,372	 14,375

183“เราสรรสรางความสุขและความสวยงามเพ�่อปวงชน”

บร�ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ระหว่างพัฒนา
รวม

สินทรัพยไม่มีตัวตน



184

รายงานประจําป 2559หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

ที่ดิน อาคารพาณิชย รวมพื้นที่ศูนยการค้า

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

	 ราคาทุน

 ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 17,397 37,108 117,470 171,975

 เพิ่มขึ้น -  -  -  -

 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558		และ	1	มกราคม	2559	 17,397	 37,108	 117,470	 171,975

 เพิ่มขึ้น  - -  -  -

 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	 17,397	 37,108	 117,470	 171,975

	 ค่าตัดจำาหน�าย 

 ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 (16,452) (29,909) (92,918) (139,279)

 ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี (219) (1,304) (3,241) (4,764)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558		และ	1	มกราคม	2559	 (16,671)	 (31,213)	 (96,159)	 (144,043)

 ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี (232) (1,306) (3,171) (4,709)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	 (16,903)	 (32,519)	 (99,330)	 (148,752)

	 มูลค่าสุทธิทางบัญชี

	 ณ	วันที่	1	มกราคม	2558	 945	 7,199	 24,552	 32,696

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558		และ	1	มกราคม	2559	 726	 5,895	 21,311	 27,932

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	 494	 4,589	 18,140	 23,223

	 สทิธกิารเช่า

รวมพื้นที่ศูนยการค้า

19	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

งบการเงินรวม

2559 2558 25582559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 727,111 736,933 727,111 736,933

 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (959,516) (767,652) (957,135) (765,271)

	 สุทธิ	 	 (232,405)	 (30,719)	 (230,024)	 (28,338)

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 (หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)

ณ	วันที่	
1	มกราคม	

2559

ณ	วันที่
31	ธันวาคม	

2559

กำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

กำาไรหรือ
ขาดทุน

ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
บันทึกเป็น(รายจ่าย)/รายได้ใน

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้	รอการตัดบัญชี

 ลูกหนี้การค้า  5,940 3,306 - - 9,246

 สินค้าคงเหลือ  5,543 10,593 - - 16,136

 กำาไรขั้นต้นของสินค้าฝากขาย  485,974 (17,509) - - 468,465

 เงินลงทุนระยะยาวอื่น  73,536 12,718 - - 86,254

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  32,214 (10,066) - - 22,148

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  44,350 (18,153) - - 26,197

 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  89,376 9,289 - - 98,665

	 รวม	 	 	 736,933	 (9,822)	 -	 -	 727,111

 รายการเคลือ่นไหวของสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิภาษีเงนิไดร้อการตดับัญชีรวมท่ีเกดิข้ึนในระหว่างปีมดัีงนี้

ณ	วันที่ณ	วันที่
31	ธันวาคม	31	ธันวาคม	

25592559
ผู้ถือหุ้น

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - ผู้ที่อยู่แนวหน้าเป็นผู้บุกเบิก ทำาก่อนคนอื่นย่อมได้เปรียบ



185“เราสรรสรางความสุขและความสวยงามเพ�่อปวงชน”

บร�ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)

ณ	วันที่	
1	มกราคม	

2559

ณ	วันที่	
1	มกราคม	

2559

ณ	วันที่
31	ธันวาคม	

2559

ณ	วันที่
31	ธันวาคม	

2559

กำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

กำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

กำาไรหรือ
ขาดทุน

กำาไรหรือ
ขาดทุน

ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

งบเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็น(รายจ่าย)/รายได้ใน

งบการเงินรวม
บันทึกเป็น(รายจ่าย)/รายได้ใน

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ลูกหนี้การค้า  5,940 3,306 - - 9,246

 สินค้าคงเหลือ  5,543 10,593 - - 16,136

 กำาไรขั้นต้นของสินค้าฝากขาย  485,974 (17,509) - - 468,465

 เงินลงทุนระยะยาวอื่น  73,536 12,718 - - 86,254

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  32,214 (10,066) - - 22,148

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   44,350 (18,153) - - 26,197

 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  89,376 9,289 - - 98,665

	 รวม	 	 	 736,933	 (9,822)	 -	 -	 727,111

 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		

 หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด  (759,620)  - (190,719) - (950,339)

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  (6,199) (1,145) - - (7,344)

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (1,833)  - - - (1,833)

	 รวม	 	 	 (767,652)		 (1,145)	 (190,719)	 -	 (959,516)

	 สุทธิ	 	 	 (30,719)		 (10,967)	 (190,719)	 -	 (232,405)

ณ	วันที่ณ	วันที่
31	ธันวาคม	31	ธันวาคม	

25592559
ผู้ถือหุ้น

ณ	วันที่ณ	วันที่
31	ธันวาคม	31	ธันวาคม	

25592559
ผู้ถือหุ้น

(หน่วย : พันบาท)

ณ	วันที่	
1	มกราคม	

2559

ณ	วันที่
31	ธันวาคม	

2559

กำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

กำาไรหรือ
ขาดทุน

ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

งบเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็น(รายจ่าย)/รายได้ใน

 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด  (759,620) -  (190,719) - (950,339) 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  (5,651) (1,145) - - (6,796)

 รวม	 	 	 (765,271)	 (1,145)	 (190,719)	 -	 (957,135)

	 สุทธิ	 	 	 (28,338)	 (10,967)	 (190,719)	 -	 (230,024)

ณ	วันที่ณ	วันที่
31	ธันวาคม	31	ธันวาคม	

25592559
ผู้ถือหุ้น
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รายงานประจําป 2559หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)

ณ	วันที่	
1	มกราคม	

2558

ณ	วันที่	
1	มกราคม	

2558

ณ	วันที่
31	ธันวาคม	

2558

ณ	วันที่
31	ธันวาคม	

2558

กำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

กำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

กำาไรหรือ
ขาดทุน

กำาไรหรือ
ขาดทุน

ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ได้มาจากการ
รวมธุรกิจ

ได้มาจากการ
รวมธุรกิจ

งบการเงินรวม
บันทึกเป็น(รายจ่าย)/รายได้ใน

งบการเงินรวม
บันทึกเป็น(รายจ่าย)/รายได้ใน

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้	รอการตัดบัญชี

 ลูกหนี้การค้า 5,194 746 - - - 5,940

 สินค้าคงเหลือ 5,633 (90) - - - 5,543

 กำาไรขั้นต้นของสินค้าฝากขาย 475,722 10,252 - - - 485,974

 เงินลงทุนระยะยาวอื่น 72,443 1,093 - - - 73,536

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 32,214 - - - - 32,214

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 62,504 (18,154) - - - 44,350

 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 104,951 3,701 (19,276) - - 89,376

 รวม	 	 758,661	 (2,452)	 (19,276)	 -	 -	 736,933

 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		

 หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด  (812,460) - 52,840 - - (759,620)

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (4,506)  (1,145) - - (548) (6,199)

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - - - - (1,833) (1,833)

 รวม	 	 (816,966)	 (1,145)	 52,840	 -	 (2,381)	 (767,652)

	 สุทธิ	 	 (58,305)	 (3,597)	 33,564	 -	 (2,381)	 (30,719)

ณ	วันที่ณ	วันที่
31	ธันวาคม	31	ธันวาคม	

25582558

ได้มาจากการ
รวมธุรกิจ

ณ	วันที่ณ	วันที่
31	ธันวาคม	31	ธันวาคม	

25582558

ได้มาจากการ
รวมธุรกิจ

(หน่วย : พันบาท)

ณ	วันที่	
1	มกราคม	

2558

ณ	วันที่
31	ธันวาคม	

2558

กำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

กำาไรหรือ
ขาดทุน

ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

งบเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็น(รายจ่าย)/รายได้ใน

ณ	วันที่ณ	วันที่
31	ธันวาคม	31	ธันวาคม	

25582558
ผู้ถือหุ้น

	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ลูกหนี้การค้า  5,194 746 - - 5,940

 สินค้าคงเหลือ  5,633 (90) - - 5,543

 กำาไรขั้นต้นของสินค้าฝากขาย  475,722 10,252 - - 485,974

 เงินลงทุนระยะยาวอื่น  72,443 1,093 - - 73,536

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  32,214 - - - 32,214

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   62,504 (18,154) - - 44,350

 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  104,951 3,701 (19,276) - 89,376

 รวม	 	 	 758,661	 (2,452)	 (19,276)	 -	 736,933

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - ความรักเป็นความสุขเหนือทรัพย์สินเงินทอง



187“เราสรรสรางความสุขและความสวยงามเพ�่อปวงชน”

บร�ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

ณ	วันที่	
1	มกราคม	

2559

ณ	วันที่
31	ธันวาคม	

2559

กำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

กำาไรหรือ
ขาดทุน

ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

งบเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็น(รายจ่าย)/รายได้ใน

 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด  (812,460) - 52,840 - (759,620)

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  (4,506) (1,145) - -  (5,651)

 รวม	 	 	 (816,966)	 (1,145)	 52,840	 -	 (765,271)

 สุทธิ	 	 	 (58,305)	 (3,597)	 33,564	 -	 (28,338)

ณ	วันที่ณ	วันที่
31	ธันวาคม	31	ธันวาคม	

25592559
ผู้ถือหุ้น

21	 เจ้าหน�้การค้า

2558 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

25582559

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน   5 1,169,579 1,068,118 1,180,519 1,075,661

 บุคคลหรือกิจการอื่นๆ    158,765 120,601 104,884 86,779

	 รวม	 	 	 	 1,328,344	 1,188,719	 1,285,403	 1,162,440

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

25582559

 ยอดเจา้หนีก้ารคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงนิตราไดด้งันี้

งบการเงินรวม

2559 2558 25582559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 สกุลเงินบาท 1,260,720 1,134,882 1,221,469 1,112,029

 สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 62,387 49,350 62,387 49,350

 สกุลเงินเยน 1,547 1,061 1,547 1,061

 สกุลเงินยูโร 3,690 3,426 - -

 รวม	 	 1,328,344	 1,188,719	 1,285,403	 1,162,440

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ในปี 2559 บริษัท ไหมทอง จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทมีขาดทุนทางภาษีจำานวน 6 ล้านบาท ทำาให้ขาดทุนทางภาษีสะสม
 เพิ่มขึ้นเป็นจำานวน 57.58 ล้านบาท (2558:	51.58	ล้านบาท) กลุ่มบริษัทยังมิได้รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
 บัญชี  เนื่องจากผู้บริหารได้พิจารณาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากขาดทุนสะสมที่จะสิ้นอายุในปี 2562 - 2564 โดยเห็นว่า ยังไม่มีความ
 เป็นได้ค่อนข้างแน่ว่า บริษัท ไหมทอง จำากัดจะมีกำาไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว 

20	หน�้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นประเภทไม่มีหลักประกันกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเป็นจำานวนเงิน 10 ล้านบาท
 (2558:	30	ล้านบาท) และมีเงินกู้ยืมระยะสั้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นจำานวนเงิน 10 ล้านบาท (2558:	ไม่มี) โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ
  MLR-0.25 และร้อยละ 4 ต่อปี (2558:	MLR-0.50	ต่อป) โดยเงินกู้ยืมนี้มีกำาหนดชำาระคืนเงินต้นเมื่อตั�วครบกำาหนด และเมื่อทวงถาม
 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นสกุลเงินบาท 
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รายงานประจําป 2559หมายเหตุประกอบงบการเงิน

22	 ภาระผกูพนัผลประโยชนพนกังาน (หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

2559 2558 25582559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินสำาหรับ

 โครงการผลประโยชน์ 532,586 482,043 493,324 446,879

	 สำาหรับปสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	

	 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน

 โครงการผลประโยชน์ 50,543 19,116 46,445 18,506

 รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 กำาไรจากการประมาณตามหลัก

 คณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในระหว่างปี  - (96,380)  - (96,380)

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 โครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้
 กลุม่บรษัิทจดัการโครงการบำาเหนจ็บำานาญพนกังานตามข้อกำาหนดของพระราชบัญญัตคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์
 เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน
 โครงการผลประโยชนท่ี์กำาหนดไว ้มคีวามเสีย่งจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภัย ไดแ้ก ่ความเสีย่งของช่วงชีวิต ความเสีย่ง
 จากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากตลาด (เงินลงทุน)
 
 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

งบการเงินรวม

2559 2558 25582559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม 482,043 524,754 446,879 524,754

 ได้มาจากการซื้อธุรกิจ - 34,553 - -

	 รับรู้ในกำาไรขาดทุน

 ต้นทุนบริการปัจจุบัน 54,401 50,981 50,843 49,701

 เครดิตการบริการในอดีต - (3,938) - (3,938)

 ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 13,084 10,608 12,215 10,347

 รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 กำาไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - (96,380) - (96,380)

 อื่น	ๆ 

 ผลประโยชน์จ่าย (16,942) (38,535) (16,613) (37,605)

 ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	 532,586	 482,043	 493,324	 446,879

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 (หน่วย : พันบาท)

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - ผู้ที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมักเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป



189“เราสรรสรางความสุขและความสวยงามเพ�่อปวงชน”

บร�ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน

 กำาไรจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยัท่ีรบัรูใ้นกำาไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน เกดิข้ึนจาก

 ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
 ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก) ได้แก่

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

2559 2558 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 สมมติฐานประชากร - 6,395 - 6,395

 สมมติฐานทางการเงิน - (27,986) - (27,986)

 การปรับปรุงจากประสบการณ์ - 117,971 - 117,971

 รวม	 	 -	 96,380	 -	 96,380

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : ร้อยละ)

งบการเงินรวม

2559 2558 25582559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 อัตราคิดลด 2.49 - 2.65 2.49 - 2.65 2.65 2.65

 การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 2.00 - 7.00 2.00 - 7.00 3.00 - 7.00 3.00 - 7.00

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมรณะ
 ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ระยะเวลาถวัเฉลีย่ถว่งน้ำาหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชนท่ี์กำาหนดไวเ้ป็น 7.11 - 7.70 ปี (2558:	7.11	-	7.70	ป)

	 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว		
 การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติท่ีเกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีอาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสม
 ผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้เป็นจำานวนเงินดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นลดลง

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 อัตราคิดลด  (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) (31,135) 35,032 (29,119) 32,792

 การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต  (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) 34,421 (31,171) 32,118 (29,064)

 อายุเฉลี่ย (เปลี่ยนแปลง 1 ปี ) 1,347 (1,342) 1,255 (1,250)

 อัตราพนักงานหมุนเวียน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) (33,237) 20,424 (31,070) 19,240

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลดลง ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2559

2558

 แม้วา่การวเิคราะห์นีไ้ม่ได้คำานงึการกระจายตัวแบบเตม็รปูแบบของกระแสเงนิสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการดงักลา่ว แตไ่ดแ้สดงประมาณการ
 ความอ่อนไหวของข้อสมมติต่างๆ

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นลดลง

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 อัตราคิดลด  (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) (29,519) 33,191 (27,455) 30,902

 การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต  (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) 32,599 (29,543) 30,234 (27,373)

 อายุเฉลี่ย (เปลี่ยนแปลง 1 ปี ) 1,282 (1,277) 1,188 (1,183)

 อัตราพนักงานหมุนเวียน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) (31,621) 19,339 (29,403) 18,141

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลดลง ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2558
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23	 ทุนเรือนหุ้น

2559

จำานวนเงิน

มูลค่าหุ้น
ต่อหุ้น
(บาท) จำานวนหุ้น

2559

	 ทุนจดทะเบียน

 ณ วันที่ 1 มกราคม

 -  หุ้นสามัญ   1 500,000 500,000 500,000 500,000

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	

	 -		หุ้นสามัญ		 	 	 1		 500,000	 500,000	 500,000	 500,000

	 หุ้นที่ออกและชำาระแล้ว

	 ณ	วันที่	1	มกราคม	

 -  หุ้นสามัญ   1 290,634 290,634 290,634 290,634

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม

	 -		หุ้นสามัญ	 	 	 1	 290,634	 290,634	 290,634	 290,634

(พันหุ้น/พันบาท)

2558

จำานวนเงินจำานวนหุ้น

2558

 ผู้ถือหุ้นสามัญจะได้รับสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นใน
 ที่ประชุมของบริษัท 

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
 ตามบทบัญญัตแิห่งพระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชนจำากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณท่ีีบรษัิทเสนอขายหุ้นสงูกวา่มลูคา่หุ้นท่ีจดทะเบียน
 ไว้ บริษัทต้องนำาค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำาไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

24	 สำารอง
 สำารองประกอบด้วย การจัดสรรกำาไร และ/หรือ กำาไรสะสม

 สำารองตามกฎหมาย
 ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำารอง (“สำารองตามกฎหมาย”) 
 อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำารองดังกล่าวมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
 ของทุนจดทะเบียน เงินสำารองนี้จะนำาไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

 สำารองทั่วไป
 บริษัทจัดสรรเงินสำารองทั่วไปเท่ากับร้อยละ 10 ของกำาไรสุทธิแต่ละปี เพื่อให้บริษัทมีฐานเงินสำารองทั่วไปที่แข็งแกร่ง ดำารงความมั่นคง
 แก่กิจการและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น

	 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
 ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงนิแสดงในสว่นของเจา้ของประกอบดว้ยผลตา่งการแปลงคา่ท้ังหมดจากงบการเงนิของหนว่ยงานในตา่งประเทศ

	 ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
 ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วยผลรวมการเปลี่ยนแปลง
 ในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจนกระทั่งมีการตัดรายการหรือเกิดการด้อยค่า

	 การเคลื่อนไหวในทุนสำารอง
 การเคลื่อนไหวในทุนสำารองแสดงรายการในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
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25	 ส่วนงานดำาเนินงาน
 ข้อมูลส่วนงานดำาเนินงานที่นำาเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัท ที่ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงานได้รับและ สอบทานอย่างสม่ำาเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการ
 จัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำาเนินงานของส่วนงาน
 บริษัทมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงานหลัก คือ เครื่องสำาอางและเครื่องหอม เครื่องแต่งกายสุภาพสตรี เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ บริษัทประเมินกำาไรจากการดำาเนินงาน โดยใช้เกณฑ์
 เดยีวกบัที่ใช้ในการวัดกำาไรจากการดำาเนนิงานในงบการเงนิ บรษิัทไม่ไดร้ายงาน สนิทรพัย์และหนีส้นิแตล่ะสว่นงานที่รายงาน เนือ่งจากผูบ้รหิารเชื่อวา่การใช้กำาไรกอ่นภาษีเงนิไดใ้นการวัดผล
 การดำาเนินงานนั้นเป็นข้อมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการดำาเนินงานของส่วนงานและสอดคล้องกับกิจการอื่นที่ดำาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน

25582558 2558 2558 2558 2558 2558 255825592559 2559 2559 2559 2559 2559 2559

รวมตัดรายการบัญชี
ระหว่างกัน

อื่นๆรวมส่วนงาน
ที่รายงาน

เครื่องสำาอาง
และเครื่องหอม

เครื่องแต่งกาย
สุภาพสตรี

เครื่องแต่งกาย
สุภาพบุรุษ

รวม

(หน่วย : ล้านบาท)

2558 25582559 2559

รวม

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานที่รายงาน

กลุ่มบริษัทดำาเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเป็นส่วนใหญ่ มีรายได้จากต่างประเทศหรือสินทรัพย์ในต่างประเทศที่ไม่เป็นสาระสำาคัญ และกลุ่มบริษัทไม่มีลูกค้าที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ของกลุ่มบริษัท 

สำาหรับปสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

 รายได้จากการขายสินค้า  1,300 1,296 4,488 4,175 3,368 3,236 9,156 8,707 3,587 3,682 12,743 12,389 (128) (46) 12,615 12,343

 กำาไรจากการดำาเนินงานตามส่วนงาน 172 186 621 466 380 306 1,173 958 76 147 1,249 1,105 3 (10) 1,252 1,095

 รายได้อื่น                799 537

 ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน               (1,071) (869)

 ส่วนแบ่งกำาไรในตราสารทุน               

  - การบัญชีด้านผู้ลงทุน               51 45

 กำาไรก่อนภาษีเงินได้                1,031 808
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26	 ค่าใช้จ่ายในการขาย

28	 คา่ใช้จ่ายผลประโยชนของพนกังาน

27	 คา่ใช้จา่ยในการบรหิาร

 โครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้
 รายละเอียดของโครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดเปิดเผยในหมายเหตุข้อ 21
	 โครงการสมทบเงินที่กำาหนดไว้
 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน
 โดยพนกังานจา่ยเงนิสะสมในอัตรารอ้ยละ 3 ของเงนิเดอืนทุกเดอืน และบรษัิทจา่ยสมทบในอตัรารอ้ยละ 3 ของเงนิเดอืนของพนกังานทุกเดอืน
  กองทุนสำารองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำารองเลี้ยงชีพตามข้อกำาหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการ
 กองทุนที่ได้รับอนุญาต

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

2559

2559

2559

2558

2558

2558

2558

2558

2558

2559

2559

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ค่าใช้จ่ายในการจัดจำาหน่าย 1,258,065 1,360,344 1,252,135 1,358,359

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร 1,251,901 1,246,735 1,249,351 1,242,303

 ค่าใช้จ่ายการตลาด 382,377 422,812 381,976 422,481

	 รวม	 	 2,892,343	 3,029,891	 2,883,462	 3,023,143

 เงินเดือนและค่าแรง 2,076,032 1,945,500 1,973,608 1,912,094

 ต้นทุนบำาเหน็จบำานาญ - โครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้ 50,543 19,116 46,445 18,506

 ต้นทุนบำาเหน็จบำานาญ - โครงการสมทบเงินที่กำาหนดไว้ 26,669 23,278 25,106 22,937

 อื่นๆ  102,913 121,911 103,082 116,389

	 รวม	 	 2,256,157	 2,109,805	 2,148,241	 2,069,926

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร 981,793 881,615 934,387 869,657

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำานักงาน 708,210 562,541 786,974 558,747

 รวม	 	 1,690,003	 1,444,156	 1,721,361	 1,428,404

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 (หน่วย : พันบาท)

 (หน่วย : พันบาท)

 (หน่วย : พันบาท)
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29	 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
 งบการเงนิไดร้วมการวิเคราะห์คา่ใชจ้า่ยตามหนา้ท่ี คา่ใชจ้า่ยตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามข้อกำาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
 ฉบับต่าง ๆ ดังนี้

30	 ภาษีเงนิได้

 (หน่วย : พันบาท)

 (หน่วย : พันบาท)

2558

2558

2559

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

2558

2558

2559

2559

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

 ซื้อสินค้าสำาเร็จรูป    7,484,028 7,492,028 7,586,569 7,530,388

 การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำาเร็จรูป    181,249 87,419 126,021 75,751

 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน   28 2,256,179 2,109,805 2,148,241 2,069,926

 ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย    881,068 1,035,295 881,171 1,034,989 

 ค่าเช่าพื้นที่และบริการ    397,358 405,704 393,704 407,582

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่ายทรัพย์สิน   15, 16, 18 195,601 175,755 189,219 172,606

 ค่าขนส่ง    134,202 130,181 134,078 130,067

 ค่าลิขสิทธิ์    127,802 122,029 127,032 123,595

 อื่นๆ    775,857 556,739 731,378 512,782

 รวม	 	 	 	 12,433,344	 12,114,955	 12,317,413	 12,057,686

 ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

 สำาหรับงวดปัจจุบัน    83,169 77,838 83,169 77,838 

 ภาษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกต่ำาไป    359 24,022 359 24,022

 	 	 	 	 	 83,528	 101,860	 83,528	 101,860

	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว   19 10,967 3,597 10,967 3,597

	 	 	 	 	 	 94,495	 105,457	 94,495	 105,457

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน

 (หน่วย : พันบาท)ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2558

ก่อนภาษี
เงินได้

ก่อนภาษี
เงินได้

รายได้
(ค่าใช้จ่าย)	
ภาษีเงินได้

รายได้
(ค่าใช้จ่าย)	
ภาษีเงินได้

สุทธิจาก
ภาษีเงินได้

สุทธิจาก
ภาษีเงินได้

2559

(ค่าใช้จ่าย)	
ภาษีเงินได้ภาษีเงินได้ภาษีเงินได

สุทธิจาก
ภาษีเงินได้ภาษีเงินได้ภาษีเงินได

งบการเงินรวม	/	งบการเงินเฉพาะกิจการ

 สินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย 953,595 (190,719) 762,876 (264,201) 52,840 (211,631)

 กำาไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - - - 96,380 (19,276) 77,104

	 รวม	 	 953,595	 (190,719)	 762,876	 (167,821)	 33,564	 (134,527)
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การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง	

2558

2558

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

2559

2559

(ล้านบาท)
อัตราภาษี
(ร้อยละ)

(ล้านบาท)
อัตราภาษี
(ร้อยละ)

งบการเงินรวม

 กำาไรก่อนภาษีเงินได้รวม    1,031  808

 จำานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้   20 206 20 162

 ความแตกต่างในอัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริงของ              

 ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) ในเงินลงทุนในบริษัทร่วม    (10)  9

 รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี    (107)  (78)

 ผลกระทบจากรายได้และค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้ต่างกันระหว่างบัญชีและภาษี    5  (12)

 ภาษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกต่ำาไป    -  24

 รวม	 	 	 	 9	 94	 13	 105

 กำาไรก่อนภาษีเงินได้รวม    920  784

 จำานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้   20 184 20 157

 รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี    (107)   (78)

 ผลกระทบจากรายได้และค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้ต่างกันระหว่างบัญชีและภาษี    17  2

 ภาษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกต่ำาไป    -  24

 รวม	 	 	 	 10	 94		 13	 105

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 42 พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 ให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
 เหลืออัตราร้อยละ 20 ของกำาไรสุทธิสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

31	 กำาไรต่อหุ้น
 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำาหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 คำานวณจากกำาไรสำาหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ
 ของบริษัทและจำานวนหุ้นสามัญที่ออกจำาหน่ายแล้วระหว่างปีโดยแสดงการคำานวณดังนี้

งบการเงินรวม

2559 2558 25582559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 กำาไรที่เปนส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท	 936,278	 703,195	 825,998	 678,418

	 จำานวนหุ้นสามัญที่ออกจำาหน�ายแล้ว	 290,634	 290,634	 	290,634	 290,634

	 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(บาท) 3.22 2.42 2.84 2.33

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท / พันหุ้น)

	 จำานวนหุ้นสามัญที่ออกจำาหน�ายแล้ว	 จำานวนหุ้นสามัญที่ออกจำาหน�ายแล้ว
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32	 เงินปันผล
 ในการประชุมสามัญประจำาปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2559 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำาไรเป็นเงินปันผล 
 ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 305.17 ล้านบาท และอนุมัติจัดสรรเงินสำารองทั่วไป ในอัตราร้อยละ 10 ของกำาไรสำาหรับ 
 ปี 2558 เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 67.84 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
 ในการประชุมสามัญประจำาปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2558 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำาไรเป็นเงินปันผล 
 ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 305.17 ล้านบาท และอนุมัติจัดสรรเงินสำารองทั่วไป ในอัตราร้อยละ 10 ของกำาไรสำาหรับ 
 ปี 2557 เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 63.76 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558

33	 เครื่องมือทางการเงิน
 นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน
 กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการดำาเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  
 และจากการไม่ปฏบัิตติามข้อกำาหนดตามสญัญาของคูส่ญัญา กลุม่บรษัิทไม่มีการถอืหรอืออกเครือ่งมือทางการเงนิท่ีเป็นตราสารอนพัุนธ ์ 
 เพื่อการเก็งกำาไรหรือการค้า
 การจัดการความเสีย่งเป็นสว่นท่ีสำาคญัของธรุกจิของบรษัิทกลุม่ กลุม่บรษัิทมรีะบบในการควบคมุให้มคีวามสมดลุของระดบัความเสีย่งให้ 
 เป็นท่ียอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนท่ีเกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุม 
 กระบวนการการจดัการความเสีย่งของกลุม่บรษัิทอย่างตอ่เนือ่งเพือ่ให้มัน่ใจวา่มีความสมดลุระหวา่งความเสีย่งและการควบคมุความเสีย่ง

	 การบริหารจัดการทุน	
 นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คอืการรกัษาระดบัเงนิทุนให้ม่ันคงเพือ่รกัษานกัลงทุน เจา้หนีแ้ละความเช่ือม่ันของตลาดและกอ่ให้เกดิ 
 การพฒันาของธรุกจิในอนาคต คณะกรรมการไดม้กีารกำากบัดแูลผลตอบแทนจากการลงทุน ซ่ึงบรษัิทพจิารณาจากสดัสว่นของผลตอบแทน 
 จากกิจกรรมดำาเนินงานต่อส่วนของเจ้าของรวม ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม อีกทั้งยังกำากับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผล 
 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

	 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
 ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถงึความเสีย่งท่ีเกดิจากการเปลีย่นแปลงท่ีจะเกดิในอนาคตของอัตราดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงสง่ผลกระทบ 
 ตอ่การดำาเนนิงานและกระแสเงนิสดของกลุม่บรษัิท  เนือ่งจากดอกเบ้ียของเงนิกูยื้มสว่นใหญ่มีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรบัขึน้ลงตามอัตราตลาด

 ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ
 กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศจากการซ้ือขายในจำานวนท่ีน้อย ท้ังนี้บริษัทมีการทำาสัญญาประกันความเสี่ยง 
 ไว้ล่วงหน้าสำาหรับเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศบางรายการในระยะสั้น อย่างไรก็ตามความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำาจนไม่มีนัยสำาคัญ

 ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
 กลุม่บรษัิทมีนโยบายให้สนิเช่ือดา้นลกูหนีก้ารคา้อยา่งระมดัระวงั และมีมาตรการในการตดิตามหนีอ้ยา่งรดักมุโดยลกูหนีก้ารคา้สว่นใหญ่ 
 มีการค้าขายกันมาเป็นเวลานาน จึงคาดว่าจะไม่เกิดความเสียหายอย่างเป็นสาระสำาคัญจากการเรียกเก็บหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  
 และ 2558 บริษัทได้สำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้จำานวน 46.3 ล้านบาท และ 29.8 ล้านบาท เทียบเป็นร้อยละ 2.9 และร้อยละ 1.7 
 ของลูกหนี้การค้า ตามลำาดับ  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าจำานวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสียหายที ่
 มีสาระสำาคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้

	 ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง
 กลุม่บรษัิทมีการควบคมุความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งโดยการรกัษาระดบัของเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดให้เพยีงพอตอ่การ 
 ดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท และเพื่อทำาให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
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รายงานประจําป 2559หมายเหตุประกอบงบการเงิน

 มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม  
 ตารางดงัตอ่ไปนีแ้สดงมูลคา่ตามบัญชีและมูลคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิและหนีส้นิทางการเงนิรวมถงึลำาดบัชัน้มูลคา่ยุตธิรรม
 สำาหรับเครื่องมือทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสำาหรับสินทรัพย์ทางการเงิน
 และหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล

 การวัดมูลค่ายุติธรรม	
 เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำาคัญ
 ตารางดังต่อไปนี้แสดงเทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำาคัญที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2 
 เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

มูลค่าตาม
บัญชี

มูลค่าตาม
บัญชี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม

ระดับ	1

ระดับ	1

ระดับ	2

ระดับ	2

ระดับ	3

ระดับ	3

รวม

รวม

ระดับ	3 รวม

ระดับ	3 รวม

 31	ธันวาคม	2559	ไม่หมุนเวียน

 ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย   6,586,035 6,586,035 - - 6,586,035

 ตราสารหนี้อื่นที่จะถือจนครบกำาหนด   20,000 - 21,412 - 21,412

 31	ธันวาคม	2558	ไม่หมุนเวียน

 ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย   5,514,594 5,514,594 - - 5,514,594

 ตราสารหนี้อื่นที่จะถือจนครบกำาหนด   20,000 - 21,853 - 21,853

 ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย   6,586,035 6,586,035 - - 6,586,035

 ตราสารหนี้อื่นที่จะถือจนครบกำาหนด

 (หน่วย : พันบาท)

 (หน่วย : พันบาท)

ประเภท เทคนิคการประเมินมูลค่า
ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้

ที่มีนัยสำาคัญ

ความสัมพันธระหว่างข้อมูลที่ไม่
สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำาคัญและ

การวัดมูลค่ายุติธรรม

 ตราสารหนี้อื่นที่จะถือจนครบ 
 กำาหนด

เทคนิคการเปรียบเทียบราคา

ตลาด มูลค่ายุติธรรมอ้างอิง

ราคาเสนอซื้อขาย สัญญาแบบ

เดียวกันที่มีการซื้อขายในตลาด

ที่มีสภาพคล่องและราคาเสนอ

ซื้อขายสะท้อนลักษณะรายการ

ที่แท้จริงสำาหรับเครื่องมือ

ทางการเงินที่เหมือนกัน

ไม่เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้อง
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34	 ภาระผกูพนักบับุคคลหรอืกจิการท่ีไม่เกีย่วข้องกนั

งบการเงินรวม

2559 2558 25582559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 จำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้

 สัญญาเช่าดำาเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้

 ภายในหนึ่งปี 42,630 44,324 42,630 43,371

 หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี 32,574 30,627 32,574 30,627

 หลังจากห้าปี 6,328 8,858 6,328 8,858

 รวม	 	 81,532	 83,809	 81,532	 82,856

	 ภาระผูกพันอื่น	ๆ

 เลตเตอร์ออฟเครดิตสำาหรับซื้อสินค้าที่ยังไม่ได้ใช้ 248,000 278,000 223,000 253,000

 หนังสือค้ำาประกันจากธนาคาร 14,125 12,988 3,667 3,708

 สัญญาเกี่ยวกับการพัฒนาและก่อสร้างโครงการ 329 30,352 - -

 สัญญาร่วมทุนกับบริษัทอื่น 5,000 5,000 5,000 5,000

 สัญญาว่าจ้างงานบริการและค่าที่ปรึกษา 775 1,140 550 -

 รวม	 	 268,229	 327,480	 232,217	 261,708

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 (หน่วย : พันบาท)

35	 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
 ในการประชุมกรรมการของบริษัทเม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2560 มมีตอินมัุตคิ้ำาประกนัวงเงนิสนิเช่ือกบัสถาบันการเงนิให้กบับรษัิทท่ีเกีย่วขอ้ง
 กันแห่งหนึ่งเป็นจำานวนเงิน 76 ล้านบาท
 ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติอนุมัติการจัดสรรกำาไรจากกำาไรสำาหรับปี 2559 เป็นเงินปันผล
 ในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 334.23 ล้านบาท และอนุมัติจัดสรรเงินสำารองทั่วไปในอัตรา ร้อยละ 10 ของกำาไรสำาหรับ
 ปี 2559 เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 82.60 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2560

36	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบับได้มีการประกาศและยังไม่มีผลบังคับใช้และไม่ได้นำามาใช้ในการจัด
 ทำางบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท และ
 ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2560 กลุ่มบริษัทไม่มีแผนท่ีจะนำามาตรฐานการ
 รายงานทางการเงินเหล่านี้มาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 	 เรื่อง
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)  การนำาเสนองบการเงิน
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)  สินค้าคงเหลือ
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)  งบกระแสเงินสด
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)  นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
      และข้อผิดพลาด
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)  สัญญาก่อสร้าง
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)  ภาษีเงินได้
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)  สัญญาเช่า
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)  รายได้
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รายงานประจำาปี 2559หมายเหตุประกอบงบการเงิน

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 	 	 	 	 เรื่อง
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)    ผลประโยชน์ของพนักงาน
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
      ต่างประเทศ
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559)    ต้นทุนการกู้ยืม
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559)    การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559)    การบญัชแีละการรายงานโครงการผลประโยชนเ์มือ่ออกจากงาน
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)    งบการเงินเฉพาะกิจการ
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559)    เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559)    กำาไรต่อหุ้น
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559)    การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559)    การด้อยค่าของสินทรัพย์
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559)    ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจ 
           เกิดขึ้น
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559)    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559)    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559)   การบัญชีสำาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559)   การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำาหรับเครื่องมือทาง 
           การเงิน
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559)  การรวมธุรกิจ
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)  ส่วนงานดำาเนินงาน
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)  งบการเงินรวม
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)  การร่วมการงาน
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)  การวัดมูลค่ายุติธรรม
 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง  2559)  สัญญาเช่าดำาเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง  2559)  ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ 
           หรือของผู้ถือหุ้น
 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง  2559)  การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำาขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง  2559)  รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง  2559)  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ 
           และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)  การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)  การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)  โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559) ขอ้จำากดัสนิทรพัยต์ามโครงการผลประโยชน ์ขอ้กำาหนดเงนิทนุ 
           ขัน้ต่ำาและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำาหรับมาตรฐานการ 
           บัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรบัปรงุ 2559) เรือ่ง ผลประโยชนข์องพนกังาน
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559) สัญญาสำาหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 5/2559    แนวปฏบิตัทิางการบญัชสีำาหรบัการตดัรายการสนิทรพัยท์างการ 
           เงินและหนี้สินทางการเงิน

 กลุ่มบริษัทได้ประเมินในเบ้ืองต้นถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ จากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ 
 รายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้  ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำาคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ
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